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Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering
Beslut

Anna Hård af Segerstad (M) utses att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.
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§ 391

Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga
ärenden
Beslut

1. Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärende om extra
sammanträde.
2. Paragraferna 390 - 399 är offentliga.
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§ 392

Dnr KS 2020/01098-1.2.1

Beslut - Extra sammanträde med kommunstyrelsen 17 november
2021
Beslut

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 17 november klockan 8.30.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över de kommunala företagen. Som ett
led i att säkerställa den uppsiktsplikten genomförs den 17 november 2021 en
bolagsdag där de helägda kommunala bolagen ska presentera sin planerade
verksamhet för 2022.
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§393

Dnr KS 2021/01884-1.1.1

Beslut - Val av ny ledamot i Västerås arbetarinstitut efter Turkan
Haco (S)
Beslut

1. Tiirkan Haco (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås
arbetarinstitut.
2. Birgitta Olsson (C) väljs till ny ledamot i Västerås arbetarinstitut fram till
dess att kommunstyrelsen förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning

Tiirkan Haco (S) som har valts till ledamot i Västerås arbetarinstitut för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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§394

Dnr KS 2021/01610-5.3.1

Beslut - Svar på nämndinitiativ från (M) och (KD) om
framtagande av riktlinje för användandet av tolk
Beslut

Nämndinitiativet avslås.
Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L) och Jacob Axelson (L) deltar ej i
beslutet.
Särskilt yttrande

Jesper Brandberg (L), Anna Lundberg (L), Jacob Axelson (L) och Erik
Ödmansson (L) inkommer med ett särskilt yttrande:
”Det är viktigt att alla som kommer som flyktingar till Sverige forsöker lära
sig svenska så fort som möjligt. Att kunna språket bidrar till frihet,
självbestämmande och integration. Integrationspolitiken måste bygga på
tydliga förväntningar om att alla som kan ska lära sig svenska. Det finns en
lagstiftning kring tolktjänster i Sverige. Den har nyligen setts över.
Liberalerna står bakom gällande lagstiftning, men inom ramen för den är vi
beredda att i olika sammanhang driva på för att via ökade språkkunskaper
förbättra integrationen.”
Reservation

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD).
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning

Västerås stad är enligt beskrivningen nedan av tillämpliga
författningsbestämmelser, skyldig att använda sig av tolktjänster. Kraven för
detta har förtydligats genom införandet av den nya förvaltningslagen. Det
innebär att utrymmet har minskat för att neka extern tolk när en person inte
behärskar svenska och är i behov av tolk för att tillvarata sin rätt.
De ärenden som kan bli aktuella för att använda tolk inom Västerås stad
avser vitt skilda områden där behoven av tolk kan se olika ut i olika
individuella ärenden. Det är handläggande tjänsteman som har bäst
förutsättningar för att avgöra behovet i det enskilda fallet. Förutsättningarna
för att anlita tolk följer av förvaltningslagen och avgörs utifrån de varierande
förhållandena som råder i olika ärenden med olika individers individuella
förutsättningar och utifrån de språk som personal inom en förvaltning
behärskar.
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Vidare har inte någon närmare analys gjorts av behovet av och användningen
av tolk i de olika förvaltningarna. Det är således högst oklart av vilken
anledning kostnaderna ökat. Ökande kostnader kan bero på en rad faktorer
och behöver inte nödvändigtvis innebära att verksamheterna anlitat tolkar
utöver de krav som följer av förvaltningslagen och rättspraxis.
Med hänsyn härtill gör stadsledningskontoret bedömningen att det inte är
möjligt att i någon närmare omfattning precisera användningen av tolk
genom riktlinjer. En kommun bör avstå ifrån att utfärda en riktlinje som inte
kan medföra någon större precisering av aktuellt regelverk och som inte
heller kan tjäna som ett styrande dokument i handläggningen av det enskilda
fallet/specifika ärendet.
Stadsledningskontoret föreslår att nämndinitiativet avslås då
tillhandahållandet av tolk regleras i lag, förutsättningarna för användning är
kraftigt varierande samt att riktlinjer inte kan antas medföra någon större
precisering av användandet av tolk.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Nämndinitiativet avslås.
Yrkanden

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Erik Johansson (SD) yrkar
bifall till nämndinitiativet.
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure Eriksson (C), dels bifall till
nämndinitiativet från Elisabeth Unell (M) med flera. Ordföranden föreslår en
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
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§ 395

Dnr KS 2021/00073-1.4.2

Beslut - Månadsrapport september 2021 för Västerås stad
Beslut

1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Nämnder med prognostiserade underskott ska vidta åtgärder för en
ekonomi i balans.
Ärendebeskrivning

Årsprognosen för Västerås stad är ett överskott om 720 mnkr, eller 3,9 % av
skatter och generella statsbidrag exklusive realisationsvinster och
exploateringsvinster. Det kan jämföras med årets budget på 72 mnkr, eller
0,8 % av skatter och generella statsbidrag, och prognosen i delår 2 på 644
mnkr.
Budgetavvikelsen är 648 mnkr. Högre skatteintäkter och generella
statsbidrag ingår i prognosen med 271 mnkr.
Realisationsvinsterna är 150 mnkr, huvudsakligen från försäljning av
tomträtter. Finansiella realisationsvinster, från aktier och fonder, på 68 mnkr
ingår i finansnettot.
Prognosen för verksamhetens resultat, före finansposter, är ett överskott med
634 mnkr. Att prognosen är positiv beror främst på högre skatteintäkter
(+271 mnkr), högre statsbidrag samt realisationsvinster av
anläggningstillgångar. Kostnaderna avviker negativt för skyddsplaceringar
för personer utsatta för våld i nära relationer samt familj ehemsplaceringar av
bam och unga inom individ- och familjevården och för kollektivtrafiken.
Nämnderna har en sammanlagd prognos på ett överskott om 54 mnkr,
exklusive realisationsvinster och exploateringsvinster. Underskott bedöms i
individ- och familjenämnden (-24 mnkr), tekniska nämnden (-25) och
nämnden för idrott, fritid och förebyggande (-8).
Nämndernas prognos över Coronas påverkan summerar till en negativ effekt
med 4 mnkr för 2021, vilket ingår i överskottet på 54 mnkr.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Nämnder med prognostiserade underskott ska vidta åtgärder för en
ekonomi i balans.
Kopia till

Samtliga nämnder

Utdragsbestvrkande
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§396

Dnr KS 2021/01824-1.5.2

Beslut - Avtal - Samhällskontraktet 2022-2025
Beslut

1. Avtal avseende fortsatt samverkan med Samhällskontraktet för perioden
2022 - 2025 godlcänns.
2. Stadsdirektören får rätt att godkänna ny samverkanspart för
Samhällskontraktet.
3. Finansiering av samhällskontraktet ska ske med 5 000 000 kronor årligen
under avtalsperioden 2022 - 2025.
Ärendebeskrivning

När riksdagen i april röstade igenom regeringens forskningsproposition stod
det klart att Mälardalens högskola, MDH, blir Mälardalens universitet från
och med första januari 2022. Det formella beslutet sker genom
budgetpropositionen i slutet av året.
Universitetsfrågan är en strategisk satsning för att bland annat öka regionens
handlingskraft. En universitetsstatus innebär bland annat en utökning av
forskningsverksamheten genom ökade forskningsmedel.
En samarbetsyta för Västerås stad för att ta del av kunskap,
kompetensutveckling, forskning och innovation är samhällskontraktet.
Samhällskontraktet ska hantera de samhällsutmaningar som kräver
samverkan för att skapa verklig förändring inom gemensamt prioriterade
områden.
Sedan 2009 då Samhällskontraktet bildades har villkoren och utmaningarna
för kommuner och regioner förändrats. Samhällskontraktets styrelse
beslutade därför under 2019 att ett omfattande omtag ska göras av
samverkansarenan för att den bättre ska svara mot de
välfärdsutmaningar som Västerås stad och Eskilstuna kommun står inför.
Gemensamma välfärdsutmaningar som har identifierats är formulerade i två
fokusområden: förbättrade skolresultat samt nära vård inklusive
välfärdsteknilc. Detta betyder att samhällskontraktet kommer att bidra till
förbättrade skolresultat och målet är att alla ska ha behörighet att söka och
genomföra ett nationellt gymnasieprogram. Invånarna ska uppleva ökad
hälsa, aktivitet, delaktighet, självständighet samt trygghet i sina liv. Vården
ska vara effektiv och av hög kvalitet och kunna möta den demografiska
utveckling och invånarnas behov. Fokusområden kan komma att ändras över
tid i förhållande till behov.
I februari 2021 beslutades en ny styrmodell för Samhällskontraktet och en
förändrad verksamhet med syfte att skapa förutsättningar för att lyckas med
utmaningarna i respektive verksamhet. Samhällskontraktet styrs via vision,
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mission, fokusområden och styrande perspektiv (bilaga 2). Beskrivning av
Samhällskontraktets verksamhet under den innevarande avtalsperioden finns
i bilaga 1. ”Samhällskontraktet och dess organisation” uppdateras och
beslutas inför varje år av styrelsen.
Inför avtalsperioden 2022 - 2025 har regionerna valt att inte förnya avtalet.
Från år 2022 satsar Västerås stad, Eskilstuna kommun och MDH på att göra
en nystart där dessa tre organisationer initialt är parter i Samhällskontraktet.
Andra kommuner och offentliga aktörer kan under avtalsperioden komma att
ansluta till Samhällskontraktet i enlighet med villkor i avtalet. Parterna i
Samhällskontraktets styrelse måste vara överens innan en ny samverlcanspart
får delta i den nu avtalade samverkan. Tilläggsavtal till detta avtal ska
tecknas när en ny samverkanspartner har godkänts av parterna.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Avtal avseende fortsatt samverkan med Samhällskontraktet för perioden
2022 - 2025 godkänns.
2. Stadsdirelctören får rätt att godkänna ny samverlcanspart för
S amhällskontraktet.
3. Finansiering av samhällskontraktet ska ske med 5 000 000 kronor årligen
under avtalsperioden 2022 - 2025.
Kopia till

Mälardalens högskola
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§ 397

Dnr KS 2021/01849-1.3.2

Beslut - Riktlinje för intern kontroll
Beslut

1. Riktlinje för intern kontroll antas.
2. Riktlinjen ersätter ”Riktlinje för riskanalys och intern kontroll” beslutad
av kommunstyrelsen den 10 juni 2015 (2015/560-KS-004).
Ärendebeskrivning

Tidigare riktlinje för riskhantering och intern kontroll Västerås stad
omfattade en integrerad modell för riskhantering och intern kontroll i syfte
att ytterligare förbättra kvalitet och säkerhet i stadens verksamheter. Tanken
var att genom ett integrerat arbetssätt uppfylla flera lagkrav på samma gång.
Modellen har dock visat sig ganska svårarbetad praktiskt och mycket
information inom säkerhetsområdet är inte lämpligt att hantera som allmän
handling. Därför behöver delarna separeras igen och därför behövs en ny
riktlinje för intern kontroll.
Riktlinjen beskriver att en riskanalys och en internkontrollplan ska upprättas
och organisation och ansvar.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Riktlinje för intern kontroll antas.
2. Riktlinjen ersätter ”Riktlinje för riskanalys och intern kontroll” beslutad
av kommunstyrelsen den 10 juni 2015 (2015/560-KS-004).
Kopia till

Nämnder, bolag och kommunalförbund
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§ 398

Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar
Beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och
handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående
sammanträde anmäls till kommunstyrelsen.
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§399

Dnr KS 2021/01769-1.2.2

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

1. Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens
diarieserie KS under perioden 2021-10-17 - 2021-11-01

Justerandes signatur
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§400

Dnr KS 2020/00967-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:5 - Granskning av efterlevnad av
GDPR, dataskyddsförordningen - Västerås stad
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Ernst & Young (EY) har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en
granskning av stadens hantering av personuppgifter och efterlevnad av
GDPR. Granskningens syfte har varit att kunna bedöma staden övergripande
status avseende dataskyddsarbetet. Därför har stadens Dataskyddsombud
samt representanter från vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen intervjuats,
och respektive förvaltnings och dataskyddsombudens dokumentation har
granskats.
EY:s bedömning är att stadens generella mognadsgrad avseende
dataskyddsarbetet är något högre jämfört med andra kommuner. Dock anser
man att arbetet främst kopplat till kontroll och utbildning behöver förstärkas.
Stadsledningslcontoret tar till sig revisionens slutsatser och
rekommendationer i det fortsatta arbetet och bedömer att dataskyddsarbetet i
Västerås stad utvecklas på ett betryggande sätt.
Stadsledningslcontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Kopia till

Västerås stads revisorer, förslcolenämnden, grundskolenämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, nämnden för personer med
funktionsnedsättning, äldrenämnden, tekniska nämnden
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§401

Dnr KS 2020/00968-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:6 - Granskning av efterlevnad av
GDPR, dataskyddsförordningen - Västerås Stadshus AB
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen för egen del:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
koncernövergripande dataslcyddsorganisation,
2. Uppdraget ska återrapporteras under kvartal 4 2021.
Ärendebeskrivning

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en
granskning av Västerås Stadshus AB med dotterbolag avseende deras
hantering av personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen
(GDPR). Granskningens syfte har varit att ge en övergripande förståelse för
huruvida stadens bolag bedriver ett ändamålsenligt arbete med
dataskyddsförordningen och hur väl man uppfyller de åtgärder som
förordningen stipulerar.
EY anser att de flesta bolag behöver förbättra processerna för granskning,
utbildning och riskhantering. Man anser även att arbetet skulle gynnas av
mer samordning mellan bolagen och stöd och styrning från staden.
Yttranden över granskningsrapporten är inhämtade från de berörda bolagen
och synpunkter har även inhämtats från stadens Dataskyddsombud. Det
samlade intrycket av bolagens remissvar är att man instämmer i
granslcningsrapportens slutsatser och även vill se en högre grad av
samordning och stöd från stadens sida.
Dataskyddsombudens beskriver hur samverkan avseende dataskyddsfrågor
har pågått sedan våren 2020, där dataskyddsombuden ger bolagen samma
tillgång till skrivet material, utbildningar och liknande, som stadens
förvaltningar. Dessutom håller dataskyddsombuden i ett
koncernövergripande nätverk dit alla bolag blivit inbjudna.
Dataskyddsombuden lyfter dock ett antal aspekter och risker, främst
avseende ansvarsfrågan och förutsättningar för ett ökat koncernsamarbete,
som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet.
Stadsledningskontoret noterar att många av de rekommendationer som ges i
granskningsrapporten redan är på plats. I övrigt vill Stadsledningskontoret
understryka vikten av att respektive bolag tar ett eget ansvar för
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efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Det är inte ett ansvar som faller
på staden (ägaren) utan ytterst är det respektive bolagsstyrelses ansvar.
Däremot finns det många potentiella vinster i att samarbeta, och den
inställningen är tydlig både från bolagens och dataskyddsombudens sida.
Därför föreslås att en utredning genomfors för att vidare utreda
förutsättningar för ett sådant fördjupat samarbete/samorganisation.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Förslag till yttrande daterat den 2021-10-21 antas och överlämnas till
Västerås stads revisorer.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen för egen del:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
koncemövergripande dataskyddsorganisation,
2. Uppdraget ska återrapporteras under kvartal 4 2021.
Kopia till

Västerås stads revisorer, Västerås Stadshus AB, Västerås Parkerings AB,
Västerås Marknad och Näringsliv AB, Västerås Strategiska Fastigheter AB,
Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB, Mälarhamnar AB
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§402

Dnr KS 2018/01720-3.8.4

Beslut - Svar på motion från (V) om vatten till Västeråsarna
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första attsats avslås.
2. Motionens andra attsats bifalls.
Reservation

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag
från Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) enligt följande:
"Vid nya projekt kan det finnas möjlighet att skapa nya platser för
vattenutkastare och då kan det finnas möjlighet att utreda behovet och
kostnaden av vattenutkastare vid just det projektet. När det gäller befintliga
parker, lekplatser eller torg så behöver den ekonomiska investerings- och
underhållskostnaden tas i beaktande och ställas mot andra angelägna
investeringar. Vi anser att det främst kan komma att beaktas vid
större/välbesökta parker, lekplatser eller torg, inte något som ska vara på alla
platser."
Ärendebeskrivning

Anna-Maria Romlid (V) har inlämnat en motion 2018-08-17 om att:
- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att
permanenta sommaren 2018 års vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget,
Lögarängsbadet och korsningen mellan Hantverksgatan och Vasagatan.
- Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser att sätta
upp vattenposter på, exempelvis i närheten av stora lekplatser men också i
våra stadsdelscentrum och i serviceorterna.
Motionen har remitterats till Mälarenergi, tekniska nämnden och nämnden
för idrott och friluftsliv. Mälarenergi och tekniska nämnden har inkommit
med svar, inget svar har inkommit från nämnden för idrott och friluftsliv.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första attsats avslås.
2. Motionens andra attsats bifalls.
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Yrkanden

Anna Maria Romlid (V), Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD)
yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
stadsledningskontorets förslag från Carin Lidman (S), dels bifall till
motionen i sin helhet från Anna Maria Romlid (Y) med flera. Ordföranden
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
Kopia till

Tekniska nämnden
Mälarenergi
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§403

Dnr KS 2019/00704-4.3.1

Beslut - Svar på motion från (M) om mikroplaster
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag
från Anna Hård af Segerstad (M) och Amanda Grönlund (KD).
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning

Motion angående mikroplaster har inkommit från Elisabeth Unell (M) och
Anna Hård af Segerstad (M). Motionen anger bland annat att
nedbrytningstiden för plast är väldigt lång och vid sönderdelande beräknas
ca 200-2000 ton per från hushåll nå avloppsreningsverk.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:
- Att ta fram en riktlinje för att begränsa användandet av konstgräs på
allmänna platser, till exempel rondeller och lekytor.
- Att ta fram förslag till åtgärder för att begränsa läckage av gummigranulat i
Västerås.
- Att utreda möjligheten att göra årliga provtagningar av förekomst av
mikroplaster och gummigranulat i vårt dricksvatten.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första attsats bifalls.
2. Motionens andra och tredje attsats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden

Anna Hård af Segerstad (M), Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD),
Erik Johansson (SD) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till motionen i
sin helhet.
Carin Lidman (S) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till
stadsledningslcontorets förslag.
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Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
stadsledningskontorets förslag från Carin Lidman (S) och Vicki Slcure
Eriksson (C), dels bifall till motionen i sin helhet från Anna Hård af
Segerstad (M) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de
två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Kopia till

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23 (32)

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 404

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-02

Dnr KS 2018/02569-1.3.6

Beslut - Svar på motion från (M) om bättre kontroll över Västerås
stads upphandlingar
Beslut

Ärendet utgår.
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§405

Dnr KS 2021/00837-8.5.1

Beslut - Svar på motion från (M) om att införa mötesplats för
äldre personer med funktionsnedsättning
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning

Caroline Högström (M), Johan Henriksson (M) och Anna Nordin (M) har i
en motion med rubriken Motion från (M) om att införa mötesplats för äldre
personer med funktionsnedsättning föreslagit att äldrenämnden och nämnden
för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att säkerställa tillgången
till en mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning.
Kommunfullmäktige har den 5 maj 2021, §245 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till äldrenämnden och nämnden for personer med
funktionsnedsättning.
Ärendet kom upp i äldrenämnden den 24 augusti 2021, §212. Anna Nordin
(M) yrkade då återremiss för ärendet med motiveringen att det saknades ett
konkret att-sats och uppgifter om kostnadsbilden. Äldrenämnden godkände
yrkandet och beslutade att återremittera ärendet till vård- och
omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden godkände vård- och
omsorgsförvaltningens yttrande den 21 september 2021, §250 och
överlämnade det till kommunstyrelsen. Anna Nordin (M) lämnade ett särskilt
yttrande från (M).
Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkände vård- och
omsorgsförvaltningens yttrande den 22 september 2021, §228 och
överlämnade det till kommunstyrelsen.
Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har
inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
-Vård- och omsorgsförvaltningen, verksamhetsområde funktionsnedsättning,
är villig att åta sig att utreda hur en organisering av verksamheten för en
mötesplats ska se ut, samt att inrätta en mötesplats för målgruppen.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
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Yrkanden

Vicki Skure Eriksson (C), Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD),
Anna Maria Romlid (V) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till
stadsledningskontorets förslag.
Kopia till

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Äldrenämnden
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§406

Dnr KS 2021/00757-2.4.3

Beslut - Svar på motion från (KD) Bygg upp en
utbildningsavdelning för äldrevård i länet
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning

Amanda Grönlund (KD), Samuel Stengård (KD), Ibrahim Onar (KD),
Elisabeth Wäneslcog (KD) och Joakim Widell (KD) har i en motion med
rubriken Motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i
länet föreslagit att Västerås kommun i samarbete med Region Västmanland
tar intitiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med
syfte att höja den medicinska kompetensen.
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021, §246 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till äldrenämnden.
Äldrenämnden har godkänt vård-och omsorgsförvaltningens svar och
inkommit med remissvar till kommunstyrelsen med i huvudsak följande
synpunkter.
Vård-och omsorgsförvaltningen ser mycket positivt på ett ökat samarbete
med Region Västmanland. Utifrån förslaget att starta en länsgemensam
utbildningsenhet är vård- och omsorgsförvaltningens hållning positiv och
bedömer att detta behöver utredas tillsammans med länets kommuner och
Region Västmanland.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att vårdoch omsorgsförvaltningen uppger att det finns ett antal forum för
gemensamma kompetensutvecklingsinsatser mellan länets kommuner och
Region Västmanland. Dessutom har ett arbete initierats för att genomföra en
översyn för att ta reda på vilka behov som finns och vilka specifika
kompetensområden är viktiga att utveckla och stärka.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
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Yrkanden

Vicki Skure Eriksson (C), Carin Lidman (S), Elisabeth Unell (M), Amanda
Grönlund (KD), Anna Maria Romlid (V) och Erik Johansson (SD) yrkar
bifall till stadsledningskontorets förslag.
Kopia till

Äldrenämnden
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§407

Dnr KS 2020/00371-1.5.2

Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppmärksamma och
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten
Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation

Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet avseende motionens
attsats ett till förmån för förslag från Elisabeth Unell (M) och Amanda
Grönlund (KD) enligt följande:
"Motionären föreslår att vi ska synliggöra och uppmärksamma
kommunismens brott mot mänskligheten. Det är oerhört viktigt att
uppmärksamma alla brott mot mänskligheten och kommunismens brott får
aldrig glömmas. Idag ingår detta bland annat i skolundervisning och som
framgår i svaret på motionen har forum för levande historia uppdraget och
vetenskapsrådet har bedrivit forskning om kommunismens övergrepp. Det
innebär att staden med detta underlag ytterligare kan uppmärksamma och
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten."
Ärendebeskrivning

Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en
motion med rubriken Motion från (SD) om att uppmärksamma och
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten föreslagit att Västerås
stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott
mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för
kommunismens brott mot mänskligheten.
Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningslcontoret utarbetade ett svar på motionen som behandlades av
kommunfullmäktige den 6 maj 2021. Fullmäktige beslutade då att
återremittera motionssvaret för att inhämta synpunkter från de nämnder som
berörs.
Motionen har därefter remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden,
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och
förebyggande samt kulturnämnden. Samtliga remissinstanser har inkommit
med yttranden.
Remissinstanserna delar stadsledningslcontorets bedömning att det inte är en
fråga för Västerås stad att på egen hand införa en minnesdag för
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kommunismens brott mot mänskligheten och de noterar också att flera
initiativ för att uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå. Därför
föreslår stadsledningskontoret att motionen avslås.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag på
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Yrkanden

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till attsats ett i
motionen och avslag enligt stadsledningskontorets förslag till attsats två i
motionen.
Proposition

Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag till beslut avseende
attsats ett i motionen, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Vicki
Skure Eriksson (C), dels bifall till förslaget i motionen från Erik Johansson
(SD) med flera. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Vidare finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende attsats
två i motionen, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Vicki Skure
Eriksson (C), Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) dels bifall till
förslaget i motionen från Erik Johansson (SD). Ordföranden föreslår en
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
stadsledningskontorets förslag.
Kopia till

Förskolenämnden, grundskolenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande samt
kulturnämnden
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§408

Dnr KS 2021/00079-2.8.6

Stadsdirektören informerar
Beslut

Informationen förklaras mottagen.
Ärendebeskrivning

Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om:
- Arbetet med flygplatsfrågan
- Arbetet med universitetsfrågan
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§409

Dnr KS 2021/01954-3.1.2

Överläggning - Mälarporten/Resecentrum
Beslut

Överläggningen förklaras avslutad.
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