Interpellation

2022-02-24

Interpellation till Bengt-Åke Nilsson ordförande i äldrenämnden
VLT har citerat Bengt-Åke Nilsson som säger att det är svårt att få tag på
medarbetare och att det är svår att bemanna med undersköterskor i de olika
äldreboende och speciellt inom demensvården. Om jag har förstått det hela rätt så
kan inte våra äldre som behöver vård, flytta in på boende eftersom det inte finns
personal att få tag på.
I VLT den 22 februari kan man läsa om en manlig undersköterska som inte ens fått
svar på sin ansökan om jobb och att det tydligen finns flera arbetssökande som fått
samma behandling.
Man kan även läsa i samma tidning på insändarsidan om undertecknad ”Missnöjd
personal” som beskriver sin arbetssituation med en visstidsanställning inom
äldrevården. Att hon jobbat heltid och behovsanställd under två och ett halvt år och
nästan nått upp till gränsen för att få en tillsvidareanställning men får då lämna
jobbet och på nytt börja om med olika visstidsanställningar. Att jobba under en sådan
ekonomisk otrygghet måste vara påfrestande. Hur ska man då kunna bli delaktig och
utvecklas när man heller inte har möjlighet att vara med på olika kompetenshöjande
utbildningar.
I VLT.se den 23 februari svarar Nilsson (L) på ett antal frågor rörande 52 nyöppnade
demensplatser, bla att öppningen har dröjt pga bristen på undersköterskor.
Dessvärre öppnar Nilssons (L) svar för ännu fler frågor kring anställningen av
undersöktskor, såsom hur många som har sållats bort i anställningsprocessen och om
det är fler platser på äldreboenden som inte kunnat öppna pga brist på
undersköterskor.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i
Äldrenämnden Bengt-Åke Nilsson (L):
1. Är det svårt att få tag på medarbetare med rätt kompetens och språkkunskaper
i svenska språket.
2. Hur annonserar ni ut lediga tjänster och hur behandlas dessa ansökningar?
3. Hur många visstidsanställda finns det inom äldrevården i Västerås? Hur
behandlas medarbetarens avtal och anställningsform när visstidsanställningen
måste gå över till en tillsvidareanställning? Får medarbetaren automatiskt gå
upp till tillsvidareanställning
4. Hur många undersköterskor har nekats anställning?
5. Får man som visstidsanställd vara med på olika kompetens utvecklande
utbildningar?
6. Heltid som norm ska genomföras snart och hur kommer ni då att hantera alla
medarbetare med visstidsanställning?

2022-02-24

Interpellation
Irene Hagström (M)

2020
4,9 %
1477
-

2021
-

Antal personer med pågående beslut 31 oktober 2021
Servicehus
538
502
425
Äldreboende
1196
1236
1119
Summa:
1734
1738
1544

369
1154
1523

Andel 65 + Säbo
Antal
Inflyttning, median

2018
5,2 %
1549
84 år

2019
4,9 %
1567
86 år

INTERPELLATION TILL VÄSTERÅS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna i Västerås

Interpellation till KSO Staffan Jansson omkring utebliven stadsdelsanalys över
Hökåsen som område.
Ett nämndinitiativ om stadsdelsanalys i Hökåsen från Kristdemokraterna daterat 2019-03-20
fick ett bifallande beslut. Det vi sett under åren då detta beslut ej verkställts är att den
potential som finns i en sund utveckling av Hökåsens kraftigt haltar. Den (S) ledda
majoriteten i Västerås stad har inte haft förmågan att kunna genomföra denna
stadsdelsanalys utan har låtit Hökåsen vara ett vindflöjel under mandatperioden 2018-2022.
Nu ser vi beslut läggs fram från majoriteten utan att en stadsdelsanlys gjorts, något som
hade kunnat gett ett bra underlag för hur Hökåsen skulle kunna utvecklats. Vi vill med denna
interpellation lyfta upp de mest uppenbara frågorna som finns i Hökåsen, så som att den av
majoriteten planerade byggnationen på Klimatvägen i Hökåsen inte bara är felaktig utan
vare sig ur ett miljöperspektiv eller boendeperspektiv så är den lämplig.
Det finns akut behov av förskola och en skolutbyggnad i området, vilket hade framgått och
kunna getts ett bredare och mer förankrat underlag om en stadsdelsanalys hade gjorts. Nu,
utan analys, föreslås en placering av förskolan som blir helt fel, en placering på Klimatvägen
med höga luftföroreningar till följd av nära anslutning till den tungt trafikerade Riksväg 56.
Lösning för att hantera bristen på skolplatserna lyser med sin frånvaro. Vi vet att det är ett
skriande behov av lokaler för fritidsaktiviteter, öppen förskola och allmän samlingslokaler i
Hökåsen. Vart finns detta i majoritetens förslag på lösning och utveckling av Hökåsen? Hur
hanterar och planeras kollektivtrafiken till och från det expansiva Finnslättenområdet från
Hökåsen som är ett nära beläget bostadsområde? Och hur hanteras tung trafik genom
Hökåsen?
Utifrån denna bakgrund leder det oss till att ställa ett antal relevanta frågor till
kommunstyrelsens ordförande som är ytterst ansvarig för staden utveckling, frågor som
kräver svar då stadsdelsanalysen inte genomförts som beslutats,
1. Varför har inte den nödvändiga beslutade stadsdelsanalysen för Hökåsen
genomförts?
2. Varför planeras byggnation av bostäder och förskola på ur ett miljömässigt
hänsynstagande olämpligt område vid Klimatvägen?
3. Hur tänker staden säkerställa tillgången till lokaler för fritidsaktiviteter och allmän
samlingslokaler i Hökåsen?
4. Hur ser planerna ut med att säkerställa tillgången på skolplatser i Hökåsen?
5. Hur säkrar man upp så att inte tung- och farlig godstrafik går från
Anundshögsavfarten vid E18 över Hökåsen till Riksväg 56?
6. Hur säkerställer man en attraktiv kollektivtrafik till och från Finnslätten från
Hökåsen?
Västerås 2022-02-14
Samuel Stengård (KD)

Amanda Grönlund (KD)

Jokaim Widell (KD)

Jens-Ove Johansson (--)

Västerås 2022-02-13

Interpellation angående segregationen och utanförskapet på Pettersberg och andra
utsatta områden i Västerås.
Pettersberg är en stadsdel som utmärkt sig på ett inte allt för smickrande sätt, våldet har
blivit en vardag för såväl boende som besökare. Pettersberg tillhör tillsammans med
stadsdelarna Bäckby, Råby och Vallby områden där de styrande mer eller mindre har tappat
kontrollen.
På Pettersberg så är 75 procent av invånarna av utländsk härkomst och andelen av de
boende som talar och förstår svenska till en nivå att man kan delta i samhället är
försvinnande låg.
Västerås förekommer allt oftare i sammanhang när polisens nationella operativa avdelning
(NOA) utreder allvarliga brott med kopplingar till den grova gäng relaterade brottsligheten
som har ökat markant under den senaste mandatperioden. Droghandel och drogmissbruket
är inte längre en undanskymd verksamhet utan det har tillsammans med det tilltagande
grova våldet blivit en vardag.
Att Västerås har tagit ett större ansvar för folk som kommit till Sverige som asylsökande, än
många andra kommuner kunde vi läsa om i VLT. Västerås ligger högt på kommunernas
topplista när det gäller hur många personer som har långvarigt och i många fall varaktigt är
beroende av försörjningsstöd. På Pettersberg blir detta faktum extremt tydligt att en stor
andel av de som bor i stadsdelen saknar egenförsörjning och det ser ut att många kommer
att bli kvar i ett långvarigt beroende av försörjningsstöd framöver.
Med anledning av ovanstående frågar jag Staffan Jansson:






Törs du definiera den osunda negativa utvecklingen av de utsatta områdena i
Västerås?
Hur kommer det sig att Västerås har så många särskilt utsatta områden?
Vilket samarbete med polisen gällande gängkriminaliteten har Västerås stad?
Anser du att Västerås är en trygg kommun att leva och bo i med tanke på den
negativa utveckling vi ser?

För Sverigedemokraterna

________________________________________

Janeth Persson

Västerås 2022-02-13

Interpellation angående språksvårigheter hos lärare på Pettersbergsskolan
I ett reportage i VLT 2022-02-11 framkommer det att de boende är missnöjda med
skolundervisningen. Och att skolan är det stora diskussionsämnet i området.
”Alla lärare är invandrare och eleverna också. Lärarna kan inte så bra svenska”
Eleverna pratar bättre svenska än lärarna står det i reportaget.
Skolverkets kravbild för grundskolan är tydlig, för att nämna något;
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.”
Och att klara skolgången är en förutsättning för att inte hamna i brottslighet och
utanförskap.
Svenska språket bidrar till integration och efter klarade studier genererar det till arbete och
självförsörjning.
Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Lundberg:





Har du analyserat den negativa utvecklingen på Pettersbergsskolan?
Är eleverna på Pettersbergsskolan undantagna Skolverkets kravbild?
Vad kommer du som ordförande i grundskolenämnden göra för att komma
tillrätta med problematiken på skolan?

För Sverigedemokraterna

________________________________________

Janeth Persson

Svar interpellation av Janet Persson (SD)
“Angående språksvårigheter hos lärare på Pettersbergsskolan”
I en interpellation har Janet Persson(SD) ställt tre frågor till mig
Har du analyserat den negativa utvecklingen på Pettersbergsskolan?
- Är eleverna på Pettersbergsskolan undantagna Skolverkets kravbild?
- Vad kommer du som ordförande i grundskolenämnden göra för att komma tillrätta
med problematiken på skolan?
Här kommer mitt svar:
Jag tycker det är synd att Janet Persson skrivit den här interpellationen enbart baserad på
en persons uttalande i VLT och inte tagit reda på mer fakta om Pettersbergsskolan innan
hon skrev den här interpellationen. Efter artikeln har såväl lärare som elever skrivit
insändare på ämnet som jag hoppas interpellanten tagit del av.
- Har du analyserat den negativa utvecklingen på Pettersbergsskolan?
Jag vet inte vilken utveckling Janet syftar på men barn- och utbildningsförvaltningen
analyserar och följer upp alla kommunala skolor i Västerås. Jag tar del av analyserna och
initierar uppdrag och fattar beslut utifrån dem.
Bland annat har grundskolenämnden satsat extra på att öka andelen behöriga lärare på
skolor med låg andel behöriga lärare, utökat elevpengen till alla skolor vilket även kommit
Pettersbergsskolan till del. Jag har besökt skolan flera gånger och har en aktiv dialog med
rektor för att ta del av skolans arbete, träffa elever, lärare och rektor.
På Pettersbergsskolan har få elever svenska som modersmål. Av 59 elever i åk 9 i år har 5
svenska som modersmål. Andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat de senaste
åren från 25,3% 2016 till 51,6% 2021. Andelen elever som har godkända betyg i alla ämnen
har också ökat från 18,7%, 2015 till 33,9%, 2021.
Pettersbergsskolan har 53 anställda lärare. Någon enstaka vikarie på skolan har utmaningar
med svenska språket. Skolan har åtta (8) förstelärare, sju (7) speciallärare och fem (5)
legitimerade lärare som undervisar i svenska för andraspråk.
Andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne är stabilt och
låg enligt skolverkets statistik på 63,9% senaste verksamhetsåret. Snittet för Västerås ligger
på 64,5%.
Skolan har tagit del av den statliga satsningen med särskilda karriärtjänster, lovskola och
satsningen på utökad elevpeng som vi genomfört den senaste mandatperioden.

- Är eleverna på Pettersbergsskolan undantagna Skolverkets kravbild?
Alla elever på alla skolor i Sverige ska följa svensk skollag och läroplan (undantaget
internationella skolor som följer internationell läroplan).
Elever betygssätts utifrån de kriterier som finns i respektive ämne.
-

Vad kommer du som ordförande i grundskolenämnden göra för att komma
tillrätta med problematiken på skolan?
På Pettersbergsskolan finns många otroligt duktiga medarbetare som brinner för att ge
eleverna på skolan bästa möjliga förutsättningar för att gå ut nian med godkända betyg och
själva kunna välja gymnasium och vad man vill bli i framtiden.
För mig som liberal är det viktigt att alla barn, oavsett bakgrund ska få det stöd de behöver
för att klara grundskolan. Därför kommer jag fortsätta kämpa för att Pettersbergsskolan, och
alla andra skolor ska ha fler behöriga lärare, skickliga rektorer och lugn och studiero i
klassrummet. Så ökar vi kunskapsresultaten.
/Anna Lundberg (L), ordförande grundskolenämnden

Västerås 220301

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson

Idag, 2022-03-01, avslöjade VLT allvarlig misskötsel av det interna inköpsförfarandet inom Västerås
stad. Tjänstepersoner uppges har gjort inköp för mångmiljonbelopp på olika kreditkort kopplade till
stadens konton. Inköpen har bestått av både mat och saker från stora näringslivskedjor och butiker.
Varorna har delvis bestått utav sådant som staden skall inhandla av aktörerna vi har avtal med.
Det övernyttjande kan naturligtvis bero på flera saker, dåliga upphandlingar som belysts tidigare och
som kan göra att för varje enhet så fördyras det enormt att nyttja det upphandlade avtalen och att
det blir billigare att nyttja inköpskorten. Men tydligt är att kontroll och uppföljning över detta är stor
vilket gör att frågorna blir många över den oklarheten som råder runt det. Ytterst ansvariga
beslutsförsamling, kommunfullmäktige behöver få svar i detta.
Enligt granskningen som VLT har gjort uppgår summan för dessa inköp under 2021 till drygt 5,7
miljoner.

Med anledning av detta ställer Kristdemokraterna följande frågor:

Vad är orsaken till att dessa kort används som beskrivet?
Vad är förklaringen att detta nyttjande tillåts?
Vad gör KSO för att stävja detta över nyttjande av inköpskort?
Kommer staden att behålla dess kritiserade inköpskort i framtiden?

Amanda Grönlund

Emil Thessén

Samuel Stengård

Interpellation till fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg

Om skalskyddet på våra gymnasieskolor

Vi nåddes alla av den fruktansvärda händelsen på Rudbeckianska gymnasiet den 7 februari när
okända gärningsmän kommer in i skolan och utsätter en klass för ett rån.

Det finns någonting fint med ett öppet samhälle men den utveckling vi ser gör att vi måste tydligare
prioritera våra elevers säkerhet. Obehöriga människor ska inte ha tillträde till skolans lokaler.

Med anledning av det vill jag fråga Jesper Brandberg

1. Vilka åtgärder planerar du att vidta för att öka säkerheten på Västerås gymnasieskolor?

2. Har Fastighetsnämnden gjort någon översyn över skalskyddet på de skolfastigheter som
kommunen äger?

Amanda Grönlund

Samuel Stengård

ENKEL FRÅGA
Kristdemokraterna i Västerås

Enkel fråga till ansvarig ordförande i Tekniska nämnden, Anna
Thunell (MP) omkring parkeringsböter på Västerås stads
gatuparkeringar
Vid återkommande tillfällen får jag frågan om hur reglerna ser ut för utdelande av
parkeringsböter på Västerås stads gatuparkeringar i staden. Bakgrunden är att personer som
parkerat kan tillexempel ha blivit sjuk och p-avgiften har inte erlagts, eller så har den
mänskliga faktorn varit framme och de har glömt att betala. När personen sedan
återkommer till sitt fordon inom en 24 timmars period så kan de ha fått flera
parkeringsböter. Det är således inte frågan om att man inte ska få böter för ej erlagd avgift,
utan frågan är om man inom 24 timmars period ska kunna få flera parkeringsböter.
Mina frågor till ansvarig ordförande i Tekniska nämnden, Anna Thunell (MP) är följande.
1. Kan man inom en 24 timmars period få flera parkeringsböter på samma parkerings
plats som Västerås stad tillhandahåller?
2. Om man kan få det, anser du det rimligt att fordon kan bötfällas flera gånger under
en 24 timmars period?
3. Om man kan få det, vilket jag inte anser är rimligt, avser du att göra några
förändringar så att det enbart går att få 1 (en) parkeringsbot för felparkering på en
plats inom en 24 timmars period?

Ibrahim Onar (KD)

Västerås 20220201

Fråga till grundskolenämndens ordförande om Ung företagsamhet i grundskolan i Västerås

Ung företagsamhet (UF) inom både grundskola och gymnasium är ett verktyg som inte
kostar skolan några ekonomiska resurser och är ett verktyg som skapar engagemang och
livslång kunskap för de som deltar. UF syns och främst syns det i gymnasieskolorna men UF
har en omfattande verksamhet som de erbjuder grundskolan F-9. I Västerås utmärker sig
den kommunala grundskolan med att i mindre grad använda sig av UF än friskolorna. Utifrån
den bakgrunden vill vi ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd för grundskolan Anna
Lundberg.

1. Varför nyttjas UF i mindre grad än andra icke kommunala utförare i Västerås?
2. Vad tänker majoriteten och Anna Lundberg göra för att låta elever i den kommunala
grundskolan få ta del av UF event och UFs integrerade verktyg för att ta tillvara de
ungas förmåga och inneboende kreativitet.

Amanda Grönlund (KD

Samuel Stengård (KD)

Svar interpellation av Amanda Grönlund och Samuel
Stengård (KD
“Ung företagsamhet i grundskolan i Västerås”
Jag har i en interpellation av Amanda Grönlund och Samuel Stengård (KD) fått två frågor om
Ung företagsamhet på Västerås kommunala grundskolor.
1. Varför nyttjas UF i mindre grad än andra icke kommunala utförare i Västerås?
2. Vad tänker majoriteten och Anna Lundberg göra för att låta elever i den kommunala
grundskolan få ta del av UF event och UFs integrerade verktyg för att ta tillvara de ungas
förmåga och inneboende kreativitet
Här kommer mitt svar:
Det är olika i vilken grad UF används på de kommunala grundskolorna. Jämfört med andra
kommuner använder vi dem dock mycket.
Idag är 13 av de kommunala skolorna aktiva i något av UF´s program men på de allra flesta
skolor finns registrerade och aktiva lärare som tar del av UF´s utbud och använder det i
undervisningen på något sätt. Bara tre skolor (exklusive Skultuna) saknar helt registrerade
eller aktiva lärare. Jämfört med de fristående skolorna är fler kommunalt anställda lärare
registrerade och aktiva men andelen aktiva skolor är något lägre än bland de fristående.
Varför färre andel kommunala skolor är aktiva jämfört med fristående skolor har inte
analyserats. Det finns säkert många faktorer som spelar in. De senaste två åren med
pandemi, hög frånvaro och arbetsbelastning har dock gjort att skolorna har prioriterat att
klara bemanning, undervisning och elevhälsoarbete. Deltagande i kulturaktiviteter,
studiebesök och UF har då pausats.
Jag instämmer i att UF´s verktyg skapar engagemang och ett livslångt lärande.Flera skolor
använder materialen och förvaltningen har ett bra samarbete med UF Västmanland vilket jag
tycker är bra..Jag tycker också det är bra att UFi ges dem möjlighet att medverka på tex
ledarforum där de kan träffa och samtala med rektorer och verksamhetsledning .
Det finns flera aktörer som erbjuder skolor verktyg och ytterst är det rektor på respektive
skola som avgör vilka som ska användas. För mig är det dock viktigt att alla vet vilka
möjligheter som finns och att vi sprider goda exempel, vilket sker tex på ledarforum.
Jag kommer följa upp användandet av UF för att följa utvecklingen när pandemin avtagit och
säkerställa att den goda och aktiva dialog som finns mellan förvaltning och UF´s
representanter fortsätter.
/Anna Lundberg (L), ordförande grundskolenämnden

MOTION TILL VÄSTERÅS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna i Västerås

Motion om att möjliggöra för Västeråsarna att kunna ha en egen
initial livsmedelsförsörjning i händelse av kris och katastrof.
Västerås stads kris- och katastrofberedskap är i framkanten i landet. Med erfarenhet från
den stora skogsbranden och ett proaktivt kris- och katastrofberedskapsarbete med en stab
av tjänstemän som driver dessa frågor på ett mycket bra och ansvarfullt sätt har vi som stad
ett bra utgångsläge idag. Att vi dessutom har ett tydligt beslut omkring bevarandet av
flygplatsen som möjliggör en viktig del att kunna hantera kriser och katastrofer som kan
uppkomma är bra. Det ger en trygghet för Västeråsarna och i förlängningen även för
Västmanlänningen.
Tidigare under föregående år har Västerås stad som första kommun i landet köpt in
livsmedel med 25 års hållbarhet och som med det klarar livsmedelsförsörjningen för det
kommunala åtagandet under en initial period av en kris eller katastrof. Det är utifrån detta
avtal som man tecknat med Outmeals som jag som Kristdemokrat föreslår att vi måste
kunna gör än mera för att stärka Västeråsarnas kris- och katastrofberedskap på individ nivå.
Kommunen ska vara möjliggörare för invånarna att kunna förbereda sig för kriser och
katastrofer.
Utifrån denna bakgrund föreslår jag att
1. Via Västerås stads avtal med Outmeals erbjuda invånarna i Västerås att kunna köpa
matpaket med denna långa hållbarhet för att klara personlig initial
livsmedelsförsörjning i händelse av kris eller katastrof.

Västerås 2022-02-14

Samuel Stengård (KD)

MOTION TILL VÄSTERÅS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kristdemokraterna i Västerås

Motion om att säkerställa shuttletrafik Västerås C – Finnslätten
Tågstopp på Finnslätten är en angelägen fråga som vi behöver komma vidare med och det
oavsett hur fördelning i slutfinansiering för detta tågstopp kan komma att se ut. Centralt är
att den blir av.
En åtgärds vals studie (ÅVS) som utreder och väger in alla omständigheter omkring
möjligheterna för detta tågstopp är beställd och oavsett vad man kan anse om tidsramen för
en sådan så kan den ligga på mellan 5-8 år innan den blir klar, detta beroende på att den
styrs och regleras av det lagrum som finns och den måste ta hänsyn till.
I ÅVSen tas mycket bra underlag fram som under framtagandes gång kommer vara till stor
hjälp för oss som stad att utveckla framtidens transporter av gods och personer till, från och
inom Västerås. Det är positivt.
Vi vet att Finnslätten kommer utvecklas i snabb takt och vi måste kunna göra flera saker
samtidigt. En del som vi kan göra omedelbart är att utveckla och säkra upp en snabb och
stabil ”shuttletrafik” med buss från Västerås Central ut till Finnslätten. Detta är något som
även med ett framtida nödvändigt tågstopp kommer vara nödvändigt för all övrig inpendling
från kranskommuner och städer utöver Stockholm.
Med bakgrund till det yrkar vi på att
1. Ett inriktningsbeslut tas att en ”shuttlelinje” är väsentlig för att säkra
persontransporterna till och från området,
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och utreda möjligheterna till denna
shuttlelinje, Västerås Central – Finnslätten med utgångspunkt av ett införande under
2023-24.

Samuel Stengård (KD)

Amanda Grönlund (KD)

Ibrahim Onar (KD)

