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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Redovisning av motioner som inte har 
slutbehandlats hösten 2021  

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner daterad den 8 september 2021 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 

45 motioner och av dessa är 13 stycken äldre än ett år. Stadsledningskontoret 

har tagit fram en ny rutin för att säkra att handläggningen av nya motioner 

blir klar inom tolv månader.  

Redovisningen gäller per den 8 september 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 
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    Datum 

   2021-09-08 

  

 

Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

2021-09-02 2021/01537 Motion från (SD) om att verka för att Västerås 
flygplats blir beredskapsflygplats 

  

     

2021-09-02 2021/01533 Motion från (M) om borttag av begränsning mot 
servering av helflaskor vid bord 

  

     

2021-09-02 2021/01531 Motion från (M) om företagares utsatthet för brott   

     

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

Individ- och familjenämnden, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Remitterad till individ- och familjenämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande senast den 31 oktober 2021 

      

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

Byggnadsnämnden, 
Kulturnämnden 

Remitterad till byggnadsnämnden och 
kulturnämnden för yttrande senast den 31 oktober 
2021 

      

2021-06-17 2021/01147 Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten   Remitterad till byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden, miljö- och konsumentnämnden och 
Mälarenergi AB för yttrande senast den 30 november 
2021 

      

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

Valnämnden Remitterad till valnämnden för yttrande senast 30 
november 2021 
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Datum Dnr Beskrivning Remitterat till Status 

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

 Handläggning pågår. Beslut väntas kunna fattas 
under hösten 2021.  

      

2021-06-14 2021/01129 Motion från (KD) om utveckling av Västerås 
skärgård  

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

Remitterad till nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden för yttrande senast den 31 oktober 2021 

      

2021-05-06 2021/00837 Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre 
personer med funktionsnedsättning  

Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, 
Äldrenämnden 

Remitterad till äldrenämnden och nämnden för 
personer med funktionsnedsättning för yttrande 
senast den 15 september 2021. 

      

2021-05-06 2021/00835 Motion från (V) - Avsätt medel för att Västerås ska 
bli en fristad för kulturarbetare  

Ingen remittering Planeras att behandlas av kommunstyrelsen den 22 
september 2021. 

      

2021-05-06 2021/00834 Motion från (M) angående Code of conduct i 
Västerås  

Ingen remittering Planeras att behandlas av kommunstyrelsen den 22 
september 2021. 

      

2021-05-06 2021/00833 Motion från (M) om dispens för studenter under 20 
år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås  

Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Remitterad till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 15 
september 2021. 

      

2021-04-28 2021/00757 Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning 
för äldrevård i länet  

Äldrenämnden Remitterad till äldrenämnden för yttrande senast den 
15 september 2021. 

      

2021-04-14 2021/00668 Motion från (M) angående cykeltrafik på 
Smedjegatan  

Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden 

Arbete pågår. Planerad till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

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

Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat 
sig över motionen. Beslut väntas kunna fattas under 
hösten 2021. 
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2021-04-14 2021/00664 Motion från (M) och (KD) om Västerås framtida 
innovationssystem  

 Handläggning pågår. Beslut väntas kunna fattas 
under hösten 2021. 

      

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

Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har lämnat yttrande över 
motionen. 
Beslut väntas kunna fattas under hösten 2021. 

      

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

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

Motionen remitterad till tekniska nämnden, miljö- och 
konsumentnämnden, Västerås parkerings AB och 
Räddningstjänsten Mälardalen för yttrande senast 
den 16 september 2021. 

      

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

Kulturnämnden Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

2021-02-05 2021/00236 Motion från (SD) om integrationsplikt för nyanlända  Individ- och familjenämnden, 
Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Planeras att behandlas av kommunstyrelsen den 22 
september 2021. 

      

2021-02-05 2021/00235 Motion från (M) om webbsända 
nämndsammanträden  

 Handläggning pågår. Beslut väntas kunna fattas 
under hösten 2021. 

      

2021-02-04 2021/00234 Motion från (M) om att förbättra näringslivsklimatet i 
Västerås  

Fastighetsnämnden, 
Byggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Tekniska 
nämnden 

Planeras att behandlas av kommunstyrelsen den 22 
september 2021. 

      

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 

Yttranden har inkommit. Beslut väntas kunna fattas 
under hösten 2021. 
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2021-01-21 2021/00139 Motion från (V) om att låta barnen ta plats i det 
offentliga rummet  

Byggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden 

Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

2021-01-21 2021/00138 Motion från (V) om att Västerås behöver fler 
boendealternativ - satsa på gemenskapsboenden  

Fastighetsnämnden, Bostads AB 
Mimer 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021 

      

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

Skultuna kommundelsnämnd, 
Tekniska nämnden 

Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

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 

Planeras att behandlas av kommunstyrelsen den 22 
september 2021. 

      

2020-11-05 2020/01726 Motion från (M) om upprustning av bryggor på 
öarna i Västerås skärgård  

Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Tekniska 
nämnden 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021.. 

      

2020-11-05 2020/01725 Motion från (M) om åtgärder mot välfärdsbrott  Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Individ- och 
familjenämnden, Nämnden för 
personer med 
funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021.. 

      

2020-11-05 2020/01724 Motion från (M) om att stoppa gängen  Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Individ- och 
familjenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Planeras att behandlas av kommunstyrelsen den 22 
september 2021. 
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2020-10-01 2020/01457 Motion från (SD) om språkkrav vid anställning inom 
äldreomsorgen  

Äldrenämnden Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021. 

      

2020-09-03 2020/01252 Motion från (SD) om att avgiftsbelägga tolktjänster   Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021. 

      

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

Handläggning pågår. Beslut väntas kunna fattas 
under hösten 2021. 

      

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

Förskolenämnden, 
grundskolenämnden, utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, kulturnämnden 

Återremitterades från kommunfullmäktige 6 maj 
2021. Remitterad till förskolenämnden, 
grundskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande och kulturnämnden för yttrande 
senast den 15 september 2021. 

      

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 

Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

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

Ingen remittering Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
oktober 2021. 

      

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

Kulturnämnden Motionssvaret är klart från tjänstemannahåll, 
avvaktar att komma upp för politisk hantering 
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2019-10-22 2019/02099 Motion från (M) om att minska klotter genom att 
synliggöra Västerås historia  

Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Kulturnämnden, 
Mälarenergi, Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021. 

      

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

Ingen remittering Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

2019-06-19 2019/01267 Motion från (V) om att rädda insekterna  Tekniska nämnden, miljö- och 
konsumentnämnden 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 
september 2021. Beslut i kommunfullmäktige 
planeras i oktober 2021 

      

2019-04-08 2019/00704 Motion från (M) om mikroplaster  Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Mälarenergi 
AB och Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande 

Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
september 2021. 

      

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

Tekniska nämnden, VafabMiljö 
AB, Mälarenergi AB 

April 2021: Önskemål från 
kommunalrådsberedningen om interremittering även 
till VafabMiljö och Mälarenergi för yttrande 31 aug. 
2021. 

      

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

Ingen remittering Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
oktober 2021. 

      

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

Tekniska nämnden, Mälarenergi 
och Nämnden för idrott och 
friluftsliv 

Arbete pågår. Planeras till kommunstyrelsen i 
oktober 2021. 

      

 


