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1 Dnr KS 1810761- 
Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats 
för protokollets justering 
    

 

2 Dnr KS 2017/02181-3.9.1 
Fråga från (V) till kommunstyrelsens ordförande om att H&M 
bränner kläder i Västerås    

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

7 december 2017 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om att H&M bränner kläder i Västerås. 

 

3 Dnr KS 2017/02197-6.0.1 
Fråga från (V) till grundskolenämndens ordförande om 
kostnadsfri skola    

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

7 december 2017 en fråga ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki 

Skure Eriksson (C) om skolan som kostnadsfri. 

 

4 Dnr KS 2017/02258-3.10.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
trafiksituationen på Erikslund    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

december 2017 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S)  om trafiksituationen på Erikslund. 

 

5 Dnr KS 1810298- 
Information från revisorerna 
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6 Dnr KS 2017/02195-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Andreas 
Ljunggren (S) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Ljunggren (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Skultuna kommundelsnämnd. 

2. XX väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Ljunggren (S) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

7 Dnr KS 2017/00967-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt efter Roshena 
Magron (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman fram till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Roshena Magron (S) som valts till nämndeman till och med den 31 

december 2019 har entledigats från sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

8 Dnr KS 2018/00283-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stadshus AB efter Vasiliki 
Tsouplaki (V) 

Förslag till beslut: 

1. Vasiliki Tsouplaki (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

Stadshus AB. 

2. Anna Maria Romlid (V) väljs till ny ledamot i Västerås Stadshus AB till 

och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) som valts till ledamot i Västerås Stadshus AB 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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9 Dnr KS 2017/02328-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Stadshus AB efter Anna Maria 
Romlid (V) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Maria Romlid (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Västerås Stadshus AB. 

2. Hawar Asaiesh (V) väljs till ny ersättare i Västerås Stadshus AB till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) som valts till ersättare i Västerås Stadshus AB 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

10 Dnr KS 2017/02253-1.1.1 
Val av ny ledamot i kulturnämnden efter Börje Brandhill (-) 

Förslag till beslut: 

1. Börje Brandhill (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kulturnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i kulturnämnden till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Börje Brandhill (-) som valts till ledamot i kulturnämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2017/02252-1.1.1 
Val av ny ledamot i Styrelsen för Geddeholms AB efter Åke 
Wahlsten (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i Styrelsen för 

Geddeholms AB . 

2. XX väljs till ny ledamot i Styrelsen för Geddeholms AB till och med den 

31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) som valts till ledamot i Styrelsen för Geddeholms AB 

till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2017/02251-1.1.1 
Val av ny ersättare i Styrelsen för utvecklingsfastigheter i 
Västerås AB efter Åke Wahlsten (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i Styrelsen för 

utvecklingsfastigheter i Västerås AB. 

2. XX väljs till ny ersättare till och med den 31 december i Styrelsen för 

utvecklingsfastigheter i Västerås AB 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) som valts till ersättare i Styrelsen för utvecklings-

fastigheter i Västerås AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2017/02250-1.1.1 
Val av ny ersättare i Styrelsen för Västerås flygfastigheter AB 
efter Åke Wahlsten (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i Styrelsen för 

Västerås flygfastigheter AB. 

2. XX väljs till ny ersättare i Styrelsen för Västerås flygfastigheter AB till 

och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) som valts till ersättare i Styrelsen för Västerås 

flygfastigheter AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

14 Dnr KS 2017/02248-1.1.1 
Val av ny ersättare i Styrelsen för Fastighetsaktiebolaget 
Kungsängen AB efter Åke Wahlsten (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i Styrelsen för 

Fastighetsaktiebolaget Kungsängen AB. 

2. XX väljs till ny ersättare i Styrelsen för Fastighetsaktiebolaget 

Kungsängen AB till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) som valts till ersättare i Styrelsen för Fastighetsaktie-

bolaget Kungsängen AB i till och med den 31 december 2018 har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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15 Dnr KS 2018/00195-1.1.1 
Val av ny ledamot i äldrenämnden efter Lars Kallsäby (C) 

Förslag till beslut: 

1. Lars Kallsäby (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

äldrenämnden. 

2. Birgitta Olsson (C) väljs till ny ledamot i äldrenämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) som valts till ledamot i äldrenämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

16 Dnr KS 2017/02196-1.1.1 
Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Birgitta Olsson (C) 

Förslag till beslut: 

1. Birgitta Olsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

äldrenämnden med funktionsnedsättning. 

2. Eva Edlund (C) väljs till ny ersättare i äldrenämnden till och med den dag 

då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Birgitta Olsson (C) som valts till ersättare i äldrenämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

17 Dnr KS 2017/01256-1.4.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag avseende översyn av 
finansieringen av och möjligheten till att starta arbetet med 
vägen till Södra Kärrbolandet 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning se över finansieringen av 

och möjligheten till att starta arbetet med vägen till Södra Kärrbolandet. 

Beslutet togs i samband med Kommunfullmäktiges beslut om "Årsplan 

2018, med utblick mot 2021". 

Uppdraget återrapporteras nu i samband med beslutet om "Komplettering 

årsplan 2018".  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 

november och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfull-

mäktige: 
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1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

18 Dnr KS 2017/01258-1.4.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag avseende underlag för ökat 
cyklande i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Godkänna återrapporteringen av uppdrag. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att plocka fram underlag för en satsning 

på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal. 

Ärendebeskrivning 

En handlingsplan för en extra satsning på cykel ska tas fram. Den kommer 

att omfatta satsningar på prioriterade cykelstråk (även benämnda cykel-

pendlingsstråk), som är separerade från fotgängare och med cykelöverfart i 

passager, väderskyddade cykelparkeringar i centrum med mera. Under år 

2018 kommer ett inventeringsarbete att genomföras där cykelstråk som kan 

bli aktuella för separering identifieras, vilken investeringar som krävs för att 

bredda dem för att klara en separering samt antalet cykelöverfarter som 

behöver byggas per stråk. Cykelöverfarter kräver hastighetsdämpande 

åtgärder och har reglering med väjningsplikt för motorfordon. Efter beslut 

om vilka cykelstråk som ska åtgärdas samt vilket behov av åtgärder som 

krävs per sträckning, kan kostnadsberäkningen göras. 

I årsplanen planeras för att Västerås stad satsar 10 mnkr per år 2019-2021. 

Västerås stad kommer ansöka om stadsmiljöavtal för dessa cykelåtgärder 

och om ansökan bifalles kan staden erhålla ytterligare 10 mnkr per år. Det 

skulle innebära en totalinvestering på 20 mnkr per år 2019-2021. 

Att utveckla gång- och cykelvägnätet är en förutsättning för att öka andelen 

personer som går och cyklar, det vill säga ett hållbart resande. Det handlar 

om att knyta ihop och utöka gång- och cykelnätet på ett bra sätt, att separera 

gång- och cykelvägar från biltrafik i större utsträckning för att öka trygghet-

en för de som går och cyklar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Godkänna återrapporteringen av uppdrag. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att plocka fram underlag för en satsning 

på ökat cyklande i Västerås, med tänkbar finansiering av stadsmiljöavtal. 
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19 Dnr KS 2017/01257-1.4.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag avseende möjlighet till 
införlivande av tjänstecyklar i den gemensamma fordonspoolen  

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fick i samband med beslutet om Årsplan 2018 i uppdrag 

att se över hur man kan införliva tjänstecyklar i den gemensamma fordons-

poolen för att uppmuntra till klimatsmarta resor inom stadens förvaltningar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

20 Dnr KS 2017/01987-1.2.1 
Beslut - Förslag om utträde ur organisationen European Cities 
Against Drugs (ECAD) 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utträda som medlem i 

organisationen European cities against drugs (ECAD). 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) har i ett till kommunstyrelsen inlämnat nämndinitiativ 

yrkat att: 

- Västerås kommun bör lämna organisationen European Cities Against 

Drugs (ECAD) 

- Utträdet sker skyndsamt 

Organisationen European cities against drugs (ECAD) startades på initiativ 

av Stockholms stad 1994, som en motreaktion till legaliseringsförespråkande 

narkotikapolitiska krafter. Under 2016 gjordes i Stockholm en översyn 

avseende medlemskapet och dess värde för organisationen. Översynen har 

resulterat i att stadsledningskontoret föreslår att Stockholms stad avslutar sitt 

medlemskap i ECAD den 31 december 2017.  

Beslutet om Västerås kommuns medlemskap i ECAD togs i kommunfull-

mäktige 1996 och allt sedan dess har individ- och familjenämnden bekostat 

medlemsavgift motsvarande 60 000 kr per år. Genom åren har politiska 

företrädare för individ- och familjenämnden deltagit i konferenser, bland 

annat i Oslo och därefter i en av de europeiska konferenserna. De senaste 

åren har inget deltagande skett från stadens sida. 

På tjänstepersonnivå har inom sociala nämndernas förvaltning frågan om att 

lämna organisationen diskuterats bland annat mot bakgrund av att allt färre 

kommuner deltar men även mot bakgrunden att det funnits tveksamheter 

kring hur organisationen kommunicerat kring missbruksfrågor. 
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I Västerås har poltiska beslutat om program och handlingsplan för stadens 

förebyggande arbete mot alkohol narkotika, doping och tobak (ANDT) 

tagits. I dessa finns tydliga inriktningar och åtgärder för stadens samlade 

arbete. Stadsledningskontorets samlade bedömning är därför att 

nämndinitiativet bör kunna bifallas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska utträda som medlem i 

organisationen European cities against drugs (ECAD). 

 

21 Dnr KS 2014/00059-269 
Beslut - Ta fram riktlinjer för hur staden kan stimulera stadsnära 
ekologisk odling på allmän platsmark och naturmark 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige, den 19 juni 2013 

KFM § 145, att ta fram riktlinjer för hur staden kan stimulera stadsnära 

ekologisk odling på allmän platsmark och naturmark. 

 

Tekniska kontoret har upprättat ett förslag till riktlinjer för stadsnära 

ekologisk odling på allmän platsmark och naturmark. 

 

Förslag till riktlinjer har tagits fram för att kunna möjliggöra för den form av 

stadsodling som har blivit populär både globalt och i Sverige. Utmärkande 

för den här typen av odling är att drivkraften bakom projekten handlar lika 

mycket om en vilja att tillsammans med andra göra något positivt för sitt 

närområde som en vilja att odla. Odlingarna utgör en möjlighet att lära känna 

grannar och skapa en gemensam mötesplats samt bidra till en hållbar stad. 

Tekniska nämnden beslutade 2014-11-18 att:  

1. Tekniska nämnden antar riktlinjer för stadsnära ekologisk odling på 

allmän platsmark och naturmark med tillägg att de kompletteras med en 

definition av stor och liten yta samt att en översyn görs av riktlinjen och 

avtalet så att de stämmer överens. 

 

2. Tekniska nämnden översänder de riktlinjerna till kommunfullmäktige som 

återrapportering av uppdraget. 

 

3. Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att återkomma om ett år 

med en redovisning av hur upplåtelse av allmän platsmark och naturmark till 

odling fungerat. 

Tekniska nämndens uppdrag är genomfört och återrapporteras nu till 

kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

22 Dnr KS 2017/01205-2.6.0 
Beslut - Utredning av förutsättningar för ramavtal för 
upphandling av särskilda boenden och servicehus 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Frågan om ramavtal för särskilda boenden har tidigare behandlats, dnr 

2014/191-ÄN-010. Äldrenämnden besvarade då en motion från (M), (FP), 

(C), och (KD) och överlämnade sitt beslut till KS. Därefter hanterades 

ärendet, 2014/396-KS-753 vid sammanträdet på Kommunfullmäktige den 3 

december 2015. Beslutet som fattades vid kommunfullmäktiges samman-

träde innebar att äldrenämnden fick ett uppdrag att göra en fördjupad analys 

avseende förutsättningar, konsekvenser och strategier innan nämnden gick 

vidare med ytterligare ramavtalsupphandlingar för särskilda boenden.  

Äldrenämnden har nu genomfört analysen och gått igenom 

fastighetsbeståndet, ägarskapet, utformning av lokaler och bostäder, 

boendetid och biståndsbeslut. Dessa delar utgör viktiga komponenter om 

ramavtal är lämpliga vid upphandling av särskilda boenden. Vid en 

sammanvägning av dessa delar bedömer nämnden att ramavtal inte bör 

användas för särskilda boenden som utgör permanent boende.  

Äldrenämnden kan för sin del i undantagsfall och beroende på behovet 

använda ramavtal för särskilt boende.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

23 Dnr KS 2017/02156-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL per den 31 september 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med 

september 2017 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 
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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, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 

september 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med 

september 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

24 Dnr KS 2017/02155-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 

september 2017 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och 

med september 2017 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 juli till och med september 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 

september 2017 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och 

med september 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2018-01-11 
 

 
 

12 (21) 

 

 

25 Dnr KS 2017/00024-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om åtgärder mot tuggummispottande på 
stadens gator och torg 

Förslag till beslut: 

1. Bifall till motionens intentioner. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda alternativa möjligheter för att 

minska nedskräpning av tuggummi. 

Ärendebeskrivning 

Catharina Piper (M) har inkommit med en motion om åtgärder mot 

tuggummispottande på stadens gator och torg. Motionären framhåller att det 

är busshållplatser och gator i centrala Västerås som är värst utsatta för 

tuggummispottande och att de pengar som används för sanering av 

tuggummi på stadens gator borde kunna användas till annat. 

Motionären konstaterar att man i Frankrike har löst problemet genom att 

sätta upp tomma vapensköldar med utbytbar skiva som man kan fästa 

tuggummit på istället för att spotta ut tuggummit på gatan. 

Motionären yrkar:  

Att möjligheten att sätta upp skyltar i likhet med bilden ovan (se motionen) 

på lämpliga ställen i Västerås utreds (med beaktande av upphovsrättsmanna-

lagen). 

Att Västerås stad ser över möjligheten att söka sponsring från olika aktörer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-12 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat 

motionen på remiss till tekniska nämnden med önskan om svar senast 18 

april 2017. Tekniska nämnden beslutade 2017-03-14 att godkänna teknik- 

och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bifall till motionens intentioner. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda alternativa möjligheter för att 

minska nedskräpning av tuggummi. 

 

26 Dnr KS 2017/00205-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för alla personer i 
Kommunen 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD), Kaj-Göran Klang (SD) och Börje Brandhill (SD) har inkommit med en 

motion om odlingslotter för alla personer i kommunen. I motionen uppges att 
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många personer i kommunen är mycket intresserade av att odla och att det 

bor många personer i lägenheter som garanterat skulle finna det mycket 

meningsfullt att få tillgång till någon slags odling där det går att odla 

blommor, grönsaker och frukt. 

Med hänvisning till detta yrkar motionärerna: 

Att staden ser över möjligheten att iordningställa odlingslotter till alla 

personer i kommunen som så önskar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 

fastighetsnämnden som inkommit med yttrande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

27 Dnr KS 2017/00206-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för äldre 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD), Kaj-Göran Klang (SD) och Börje Brandhill (SD) har inkommit med en 

motion om odlingslotter för äldre. I motionen uppges att många äldre i 

kommunen är intresserade av att odla och att det bor många personer i 

särskilda boenden som garanterat skulle finna det mycket meningsfullt att få 

tillgång till någon slags odling där det går att odla blommor, grönsaker och 

frukt.  

Med hänvisning till detta yrkar motionärerna: 

Att staden ser över möjligheten att iordningställa odlingslotter i anslutning 

till särskilda boenden i Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 

fastighetsnämnden och äldrenämnden som inkommit med yttranden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 
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28 Dnr KS 2017/00207-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för arbetslösa 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD), Kaj-Göran Klang (SD) och Börje Brandhill (SD) har inkommit med en 

motion om odlingslotter för arbetslösa. I motionen uppges att det bor många 

arbetslösa i alla stadsdelarna som skulle finna det mycket meningsfullt att få 

tillgång till någon slags odling där det går att odla blommor, grönsaker och 

frukt. 

Med hänvisning till detta yrkar motionärerna: 

Att staden ser över möjligheten att iordningställa odlingslotter till alla 

arbetslösa i Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 

fastighetsnämnden utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt förvalt-

ningen för stöd, fritid och entreprenad som inkommit med yttranden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

29 Dnr KS 2017/00208-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för hemlösa 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD), Kaj-Göran Klang (SD) och Börje Brandhill (SD) har inkommit med en 

motion om odlingslotter för hemlösa. I motionen uppges att det är många 

som saknar ett hem i Västerås som garanterat skulle finna det mycket 

meningsfullt att få tillgång till någon slags odling där det går att odla 

blommor, grönsaker och frukt.  

Med hänvisning till detta yrkar motionärerna: 

Att staden ser över möjligheten att ordna odlingslotter till hemlösa i 

Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 

fastighetsnämnden samt individ och familjenämnden som inkommit med 

yttrande. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

30 Dnr KS 2017/00209-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för personer med 
psykisk ohälsa 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD), Kaj-Göran Klang (SD) och Börje Brandhill (SD) har inkommit med en 

motion om odlingslotter för personer med psykisk ohälsa. I motionen uppges 

att det bor många personer med psykisk ohälsa i Västerås som garanterat 

skulle finna det mycket meningsfullt att få tillgång till någon slags odling där 

det går att odla blommor, grönsaker och frukt.  

Med hänvisning till detta yrkar motionärerna: 

Att staden ser över möjligheten att iordningställa odlingslotter till personer 

med psykisk ohälsa i Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 

fastighetsnämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning som 

inkommit med yttrande.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

31 Dnr KS 2017/00210-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för personer med 
funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD), Kaj-Göran Klang (SD) och Börje Brandhill (SD) har inkommit med en 

motion om odlingslotter för personer med funktionsnedsättning. I motionen 

uppges att det bor många personer med funktionsnedsättning i Västerås som 

garanterat skulle finna det mycket meningsfullt att få tillgång till någon slags 

odling där det går att odla blommor, grönsaker och frukt. 

Med hänvisning till detta yrkar motionärerna: 
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Att staden ser över möjligheten att ordna odlingslotter för personer med 

funktionsnedsättning i Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 februari 2017 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 

fastighetsnämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning som 

inkommit med yttrande.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

32 Dnr KS 2017/01022-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att öka förståelsen och respekten 
för polisens arbete bland skolungdomar 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Anna Svensson 

(SD) och Kaj-Göran Klang (SD) har i en motion med rubriken Motion från 

(SD) - Öka förståelsen och respekten för Polisens arbete bland skolungdomar 

föreslagit att Västerås kommun tar initiativ till att Polisen ökar sin närvaro i 

skolorna enligt motionens intentioner.  

Kommunfullmäktige har den 4:e maj 2017 remitterat motionen till kommun-

styrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt 

Grundskolenämnden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Grundskolenämnden har 

inkommit med remissvar.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att båda 

remissinstanserna ser positivt på att upprätta ett arbete i motionens anda.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

33 Dnr KS 2017/00202-1.2.1 
Beslut - Motion från (V) om internutbildning för vikarier till 
pedagogiska verksamheter 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Behovet av vikarier ökar i stadens kommunala pedagogiska verksamheter. 

Vikarieförmedlingen står för den största delen av den tillfälliga bemanningen 
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som efterfrågas. Det handlar både om vikarier vid längre frånvaro, samt 

extra bemanning när det finns behov av extra stöd. Det innebär att de ofta 

möter elever med särskilda behov, antingen som lärarvikarier eller då de är 

extraresurs kring elever med särskilda behov. Många av de som anställs via 

vikarieförmedlingen saknar pedagogisk utbildning och vissa saknar dess-

utom yrkeserfarenhet. Samtidigt ska dessa personer kunna skollagen, arbeta 

med skolans värdegrund och möte barn med särskilda behov. 

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta att: 

- Alla nuvarande anställda i vikarieförmedlingen ska erbjudas en utbildning i 

skolans värdegrund och arbete med barn med särskilda behov. 

- Alla nyanställda via förmedlingen ska genomgå utbildning i skolans 

värdegrund och arbete med barn med särskilda behov. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen ges i ansvar att utbildningen tas fram 

och genomförs. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

34 Dnr KS 2017/01023-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om insynsplatser i nämnder 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i motion föreslagit att samtliga 

partier i kommunfullmäktige, som inte har plats som ledamot eller ersättare i 

kommunens nämnder, skall ha rätt till en insynsplats i nämnderna. Insyns-

plats ska inte ge rätt till yttrande vid nämndsammanträde och inte heller ge 

rätt till arvode.  

Som motiv anges bland annat att det ur en demokratisk synpunkt är en nack-

del att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får 

direkt insyn i hur nämnderna arbetar. Att sätta sig in i den beslutsprocess, 

med de underlag som presenteras i de handlingar som skickas ut inför varje 

kommunfullmäktigemöte, är inte tillräckligt. 

Kommunfullmäktige remitterade den 4 maj 2017 motionen till kommun-

styrelsen för beredning.      

Med anledning av att motionen berör politisk representation har stads-

ledningskontoret inte lämnat något förslag till beslut i ärendet. Förslag har 

istället lämnats av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 
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35 Dnr KS 2017/01024-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om kontinuerlig kontroll av 
belastningsregister 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

I motionen från Sverigedemokraterna (SD) anger SD följande: 

"Vid nyanställning av personal som ska arbeta med människor, exempelvis 

äldreomsorg, barnomsorg, skolverksamhet och liknande, ska individen vid 

rekrytering inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. 

Detta ska sedan ske fortlöpande under den fortsatta anställningstiden, 

förslagvis en gång per år. För tillsvidareanställd personal kan detta ske 

exempelvis i samband med lönesamtalet. Tyvärr har det hänt att personal 

under anställningstiden begått brott som gör att de är mycket olämpliga att 

fortsätta arbeta med människor". 

Sverigedemokraterna yrkar att Västerås stads verksamheter ska begära in 

belastningsregistret en gång per år från all personal som arbetar inom 

exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, skolverksamhet och liknande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

36 Dnr KS 2017/01668-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om att minska bostadsinbrotten genom 
DNA-märkning 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) - 

Minska bostadsinbrotten genom DNA-märkning föreslagit att   

Att starta ett projekt tillsammans med polisen i syfte att förebygga inbrott 

genom DNA-märkning med Staffanstorpsmodellen som förebild 

Kommunfullmäktige har den 7:e september 2017 § 336 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att sam-

verkan med polisen prioriteras kopplat till aktuell lägesbild som tas fram 

inom ramen för medborgarlöftet som är den gällande samverkansformen.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 novem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 
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37 Dnr KS 2017/01020-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om ledarskap inom Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Punkt 1 och 3 bifalls. 

2. Punkt 2 avslås. 

Ärendebeskrivning 

I en motion från Claes Kugelberg (M) anges följande: 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 4 maj 2017 anmälde Claes 

Kugelberg (M) en motion med rubriken Angående Ledarskap i Västerås 

stad. Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar 

Att ett utmanande men realistiskt mål för ledarskapsindex, som mäts i 

medarbetarenkäter, ska antas årligen inom varje förvaltning. 

Att målet och det faktiskt uppnådda värdet ska ingå i årsredovisningen. 

Att det centralt ska följas upp att åtgärder vidtas om ledarskapsindex för en 

enhet inte når upp till 55. 

Motionen har inte remitterats under beredningen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Punkt 1 och 3 bifalls. 

2. Punkt 2 avslås. 

 

38 Dnr KS 2016/01734-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) - Kvalitétssäkra uppföljning inom skolan 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

2. Motionens andra att-sats bifalles. 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Elisabeth Unell (M), Mohammed 

Rashid (M), Anna Hård af Segerstad (M) och Caroline Högström (M) 

-att de kommunala förskole-, grundskole-, och gymnasieverksamheterna ska 

använda samma digitala elevplattform/dokumentationsverktyg. 

-att ta fram en rutin för utredningsprocessen av nyanlända elever, så att 

utvärderingar och kartläggningar av elever på ett enkelt sätt följer med 

respektive elev under hela skolperioden. 

Motionärerna anför att språk och utbildning är en viktig faktor för 

integrationen av nyanlända. I utvärderings- och kartläggningsprocessen 

lyfter man att skolformerna använder olika digitala dokumentationssystem 

som bidrar till en ineffektivitet. Man menar också att det sker dubbelarbete 

då information inte följer med vid skolbyte och elever kan kartläggas flera 

gånger. 
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Ärendet har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden och 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd 

2. Motionens andra att-sats bifalles. 

 

39 Dnr KS 2016/01755-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) - Inför lex Janna för förskolan 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Viktoria Högström Unell (M) att 

Västerås kommunfullmäktige beslutar 

-att ta fram ett anmälningssystem, med namnet "lex Janna", med 

rapportering till förskolenämnden när det föreligger risk för att barn skadas 

eller då barn har skadats i förskolan. 

Motionären anför att ett system för att rapportera in händelser som kan eller 

har orsakat skada för barn i förskolan bör införas. Systemet kan jämföras 

med de krav finns för vårdgivare med anmälningsskyldighet enligt lex 

Maria. Ett digitalt system föreslås med namn lex Janna efter en förskollärare 

som blev ensam ansvarig för ett allt för stort antal barn. 

Den politiska nivån skulle på detta sätt få en tydlig översikt över de behov 

som kan finnas. 

Ärendet har remitterats till förskolenämnden.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

40 Dnr KS 2017/02118-1.2.1 
Interpellation från (M) till byggnadsnämndens ordförande om 
höjning av Vedbobacken    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 6 december 2017 en interpellation ställd till byggnadsnämndens 

ordförande Lars Kallsäby (C) om höjning av Vedbobacken. 

 

41 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
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