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§ 425 Dnr KS 2022/01645-1.2.1 

Beslut - Avskrivning av motioner inlämnade av 
Kristdemokraterna (KD) 2022 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid 

Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har inkommit med en skrivelse där man önskar att 

följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid 

Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid 

Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 
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- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

Yrkanden 

Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 
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Tjänsteutlåtande - Avskrivning av motioner inlämnade av 
Kristdemokraterna (KD) 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 

2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler 

parkeringsplatser vid Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har inkommit med en skrivelse där man önskar att 

följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 

2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler 

parkeringsplatser vid Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 
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Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens 

reglemente och kommunallagen. 

 

Ekonomisk bedömning 

Perspektivet är ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Hållbar utveckling 

Perspektivet är ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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