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1 Dnr KS 1810721- 
Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för 
protokollets justering 
 

2 Dnr KS 2016/00376-316 
Beslut - Motion från (M) om lagning av "potthål" 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en ny servicedeklaration för 

lagning av "potthål" i gator samt gång- och cykelvägar. Uppdraget ska vara 

genomfört och återrapporterat till kommunstyrelsen senast mars 2017. 

Ärendebeskrivning 

I en motion från Claes Kugelberg (M), daterad 5 april 2016, framgår bl.a. att 

det eftersatta gatuunderhållet medför att det finns en stor mängd s.k. potthål 

där bilar kan skadas och olyckor förorsakas, att det finns andra städer som 

har servicegarantier för lagning av potthål samt att det är ekonomiskt fördel-

aktigt att laga potthålen innan de blir stora. 

Motionären yrkar: Att Västerås stad tar fram en servicegaranti för lagning av 

så kallade "potthål" i gator och gång- och cykelvägar. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-07 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har sedan gått på remiss till 

tekniska nämnden med önskan om svar senast 2016-07-05. 

Tekniska nämnden beslutade 2016-06-13 att godkänna tekniska kontorets 

yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen, med tillägget att i sista 

stycket i tjänstskrivelsen ska texten "utöver de trafikfarliga potthålen" läggas 

till. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-11-09 och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en ny servicedeklaration för 

lagning av "potthål" i gator samt gång- och cykelvägar. Uppdraget ska vara 

genomfört och återrapporterat till kommunstyrelsen senast mars 2017. 
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3 Dnr KS 2016/00327-015 
Beslut - Revisionsrapport, Granskning av grundskolenämndens 
åtgärder för ekonomi i balans 

Förslag till beslut: 

1.Godkänna stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten granskning av 

grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av revisorerna i Västerås stad har Ernst & Young granskat 

grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans.   

Rapporten är lämnad till grundskolenämnden för yttrande och nämnden har 

yttrat sig i ärendet. I samband med detta yttrande har nämnden också gett 

förvaltningen i uppdrag att återkomma med en revidering av styrdokumentet 

"Grundskolenämndens styrmodell".  

Revisorernas slutsats i rapporten är att grundskolenämnden till 2016 har vid-

tagit tillräckliga åtgärder för ekonomi balans men att ytterligare åtgärder 

måste vidtas för att samtliga enheter ska kunna uppnå minst ett nollresultat.  

Revisorerna rekommenderar: 

• Fastställ en strategi för hur en ekonomi i balans ska säkerställas inom 

verksamhetsekonomin.  

• Utforma med stöd av strategin en handlingsplan (åtgärder) 

• Överväg om skolstrukturen inom 6-9 kan förändras i syfte att förbättra 

verksamhetens kostnadseffektivitet.  

• Integrera metoden som använts vid genomlysningsprojekt i den ordinarie 

styr- och planeringsprocessen.  

• Tydliggör per ansvarsnivå i styrmodellen vad budget- och ekonomiansvaret 

innebär.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-11-09 och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1.Godkänna stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten granskning av 

grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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4 Dnr KS 2016/00278-335 
Beslut - Motion från (M) om odlingslotter för asylboenden 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) har lämnat in en motion om odlingslotter för asyl-

boenden. I motionen anges att många nyanlända är mycket intresserade av 

att odla och ägnar en stor del av sin fritid åt sina odlingslotter. Vidare anges 

att det bor många på de olika asylboendena som säkert också skulle finna det 

mycket meningsfullt att få tillgång till en odlingslott där det går att odla 

grönsaker, frukt och blommor. 

Motionären yrkar att staden ser över möjligheten att ordna tillfälliga odlings-

lotter i anslutning till asylboenden i Västerås. 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Stadsledningskontoret har i arbetet med 

remissvaret på motionen haft samråd med Bostads AB Mimer, 

stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetskontoret och tekniska förvaltningen. 

Frågan har också varit uppe i fastighetsnämnden 2016-08-25 där nämnden 

beslutade att godkänna kontorets förslag till yttrande och överlämna det till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-11-09 och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

5 Dnr KS 2016/00525-001 
Beslut - Motion från (M) om förkortade ledtider och effektivare 
organisation 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd.  

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (m) har i en motion med rubriken "Motion om förkortade 

ledtider och effektivare organisation" föreslagit kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag: 

"Att återkomma med förslag om hur en förändringsprocess kan startas och 

drivas i syfte att uppnå förkortade ledtider, färre flaskhalser och ett mera 

flödesorienterat och effektivt arbetssätt inom staden." 

Kommunfullmäktige har den 12 maj 2016 beslutat remittera Motion om 

förkortade ledtider och effektivare organisation, till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Stadsledningskontoret har utan remittering till andra styrelser och nämnder 

berett ärendet. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-11-09 och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

 

6 Dnr KS 2016/00975-1.2.1 
Interpellation från (L) till fastighetsnämndens ordförande - 
Misslyckad bostadsförsörjning i Västerås 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid sammanträdet den 13 oktober 2016 en 

interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus Edström 

(MP) med rubriken Misslyckad bostadsförsörjning i Västerås. 

 

Ärendets behandling påbörjades men bordlades vid sammanträdet den 11 

november 2016 på grund av tidsbrist. Ärendet bordlades också vid 

sammanträdet den 1 december av samma anledning.  

 

7 Dnr KS 2016/00800-1.2.1 
Interpellation från (M) till ordföranden i styrelsen för konsult och 
service - Felaktig datorupphandling 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

september 2016 en interpellation ställd till ordföranden i styrelsen för 

konsult och service Lars Kallsäby (C) med rubriken Felaktig 

datorupphandling. 

 
8 Dnr KS 2016/00988-1.2.1 
Interpellation från (L) till Arbetsutskottets ordförande - Höja 
lärares löner 

Ärendebeskrivning 

Jenny Boström (L) anmälde vid sammanträdet den 13 oktober 2016 en 

interpellation ställd till arbetsutskottets (Arbetsgivardelegationens) 

ordförande Carin Lidman (S) med rubriken Höj lärares löner. 

 

9 Dnr KS 2016/00989-1.2.1 
Interpellation från (L) till Individ och familjenämndens 
ordförande - Rutiner vid vräkning av barnfamiljer 

Ärendebeskrivning 

Jenny Boström (L) anmälde vid sammanträdet den 13 oktober 2016 en 

interpellation ställd till individ- och familjenämndens ordförande Ann-

Louise Molin-Östling (S) med rubriken Rutiner vid vräkning av 

barnfamiljer. 
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10 Dnr KS 2016/00843-1.2.1 
Fråga från (SD) till fastighetsnämndens ordförande - Vad är 
planen för Södra Björnön? 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) anmälde vid sammanträdet den 13 

oktober 2016 en fråga ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus 

Edström (MP) med rubriken Vad är planen för Södra Björnön?. 

 

11 Dnr KS 2016/00865-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
medarbetarenkäter 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid sammanträdet den 13 oktober 2016 en 

fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) med 

rubriken Frågor om medarbetarenkäter. 

 

12 Dnr KS 2016/01429-1.2.1 
Fråga från (M) till Fastighetsnämndens ordförande - Sociala 
bostäder i Västerås 

Ärendebeskrivning 

Viktoria Högström Unell (M) anmälde vid sammanträdet den 10 november 

2016 en fråga ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus Edström 

(MP) om sociala bostäder i Västerås. 

 

13 Dnr KS 2016/01234-1.2.1 
Interpellation från (L) till ordförande i Grundskolenämnden om 
skolfrågor    

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid sammanträdet den 10 november 2016 en 

interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure 

Eriksson (C) om elevdemografin på Pettersbergsskolan. 

 

14 Dnr KS 2016/01357-1.2.1 
Interpellation från (L) till kommunstyrelsens ordförande 
angående kapitalkostnader    

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid sammanträdet den 10 november 2016 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om bostadsbolaget Bostads AB Mimers kapitalkostnader. 
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15 Dnr KS 2016/01358-1.2.1 
Interpellation från (L) till ordförande i (VVO) Styrelsen för 
Västerås stad Vård och Omsorg     

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid sammanträdet den 10 november 2016 en 

interpellation ställd till ordföranden i Västerås stad Vård och omsorg Jonas 

Cronert (S) om korttidssjukfrånvaron inom hemtjänstverksamheten. 

 

16 Dnr KS 2016/01430-1.2.1 
Interpellation från (M) till ordförande i Nämnden för idrott- och 
friluftsliv - Separata badtider    

Ärendebeskrivning 

Stefan Lindh (M) anmälde vid sammanträdet den 10 november 2016 en 

interpellation ställd till ordföranden i nämnden för idrott och friluftsliv Hans 

Stergel (C) om separata badtider i kommunalägda badhus. 

 

17 Dnr KS 2016/01736-1.2.1 
Interpellation från (L) till Kulturnämndensordförande om bråk 
kring biblioteken på Bäckby och Råby    

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2016 en interpellation ställd till kulturnämndens ordförande Marita 

Öberg Molin (S) om biblioteken på Råby och Bäckby. 

 

18 Dnr KS 2016/01738-1.2.1 
Interpellation från (SD) till Grundskolenämndens ordförande om 
mobilförbud i skolan    

Ärendebeskrivning 

Jan Johansson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2016 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande 

Vicki Skure Eriksson (C) om mobilförbud i skolan. 

 

19 Dnr KS 2016/01729-1.2.1 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Teljebäck (S) - Har arbetsgivardelegationen utvärderat 
arbetstidsförkortningsprojektet i Göteborg?    

Ärendebeskrivning 

Harri Åman (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2016 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
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Anders Teljebäck (S) om utvärdering av arbetstidsförkortningsprojektet i 

Göteborg. 

 

20 Dnr KS 2016/01724-1.2.1 
Interpellation från (L) till grundskolenämndens ordförande om 
SKL:s årliga mätning av skolresultaten    

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2016 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande 

Vicki Skure Eriksson (C) om resultaten i SKL:s årliga mätning av 

skolresultaten. 

 

21 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


