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1
Dnr KS 1810569Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering

2
Dnr KS 1810725Fastställande av föredragningslista

3
Dnr KS 2020/01193-3.10.3
Svar på interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande
om rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot
habiliteringsersättning
Ärendebeskrivning
Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
september en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande om
rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot habiliteringsersättning.

4
Dnr KS 2020/01431-1.3.6
Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens
ordförande om nolltolerans mot mobbning i skolan
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 1 oktober 2020 interpellation om nolltolerans mot mobbning i skolan,
ställd till grundskolenämndens ordförande Anna Lundberg (L).

5
Dnr KS 2020/01430-1.3.6
Svar på interpellation från (V) till förskolenämndens ordförande
om vad händer med likvärdigheten i förskolan
Ärendebeskrivning
Lars-Erik Nordin (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1
oktober 2020 interpellation om vad händer med likvärdigheten i förskolan,
ställd till förskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C).
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6
Dnr KS 2020/01525-1.3.4
Svar på interpellation från (V) till Bostads AB Mimers ordförande
om dolda avgifter
Ärendebeskrivning
Shiar Mala Said (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2020 interpellation om Mimers dolda avgifter, ställd till Bostads AB
Mimers ordförande Jesper Brandberg (L).

7
Dnr KS 2020/01695-3.3.6
Svar på interpellation från (V) till byggnadsnämndens
ordförande - Exploatering av produktiv jordbruksmark
Ärendebeskrivning
Gabriella Howlen (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
november 2020 interpellation om om exploatering av produktiv
jordbruksmark, ställd till byggnadsnämndens ordförande Monica StolpeNordin (C)

8
Dnr KS 2019/00444-3.1.4
Beslut - Svar på motion från (M) om planering av skolor i
Västerås
Förslag till beslut:
1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder.
2. Motionens andra att-sats avslås.
3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder.
Ärendebeskrivning
Moderaterna har inkommit med en motion gällande planering av skolor i
Västerås. I motionen framgår bland annat att moderater anser att det
föreligger brister i den långsiktiga planeringen av skollokaler kopplat till den
förväntade demografisk utvecklingen av staden. För att åtgärda bristerna
föreslås i motionen:
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna,
byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ta fram en plan för hur, baserat på
förväntad demografisk utveckling, det långsiktiga behovet av skolor och
skollokaler i olika delar av Västerås ska tillgodoses.
2. Att planen ska ha en tidshorisont på 20 år.
3. Att planen ska uppdateras varje år.
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Motionen har remitterats till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden,
grundskolenämnden, förskolenämnden samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder.
2. Motionens andra att-sats avslås.
3. Motionens tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärder.

9
Dnr KS 2019/01612-2.7.3
Beslut - Svar på motion från (KD) om ett tryggare Västerås
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Amanda Agestav (KD) har i en motion ifrån augusti
2019 under rubriken Ett tryggare Västerås, yrkat att reglementet för
kommunstyrelsen revideras för att säkerställa att det övergripande arbetet får
en hög prioritet i kommunstyrelsens arbete och att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att revidera reglementet för stadsledningskontoret för att hålla ihop
det övergripande trygghetsarbetet i Västerås. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 5 september 2019.
Inledningsvis ska framhållas att stadsledningskontoret och dess juristenhet
håller på att arbeta fram nya reglementen för samtliga nämnder i kommunen.
Utgångspunkten för detta arbete är att dessa styrdokument ska få en enhetlig
struktur och innehåll. Med anledning av detta har Sveriges Kommuner och
Regioners förslag till reglemente för styrelse och nämnder använts.
Varje nämnds verksamhetsområde har särskilt gåtts igenom för att säkerställa att beskrivningen av varje organs ansvar är korrekt och begriplig.
Stadsledningskontoret bedömer att det inom kort bör finnas slutversioner av
förslag på nya reglementen som kommunstyrelsens kan skicka på remiss till
stadens samtliga nämnder. I det reglemente som idag gäller för kommunstyrelsen framgår att styrelsen har ett övergripande ansvar för trygghetsfrågor i kommunen och ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor.
I 6 kap. 44 § kommunallagen anges att fullmäktige ska anta reglementen om
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente innehåller alltså
uppgifter om vilka arbetsformer som gäller för nämnden och vilken verksamhet som respektive nämnd ska bedriva och ha ansvar för. I ett reglemente
kan någon prioritet mellan olika verksamhetsområden eller ansvar som
åligger en nämnd, inte göras.
När det gäller motionärens andra att-sats, den om att revidera reglementet för
stadsledningskontoret för att hålla ihop det övergripande trygghetsarbetet i
Västerås, är det oklart var motionären egentligen avser då det inte finns
något reglemente eller motsvarande för stadsledningskontoret. Reglemente
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finns endast för nämnder och styrelsen. I detta sammanhang ska det dock
framhållas att stadsledningskontoret har arbetat fram en Policy för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 2020-2025.
Kommunstyrelsen antog detta dokument den 27 maj 2020. Policyn är
planerad att behandlas av kommunfullmäktige i september 2020.
Under rubriken ärendebeskrivning i kommunstyrelsens beslut om policyn i
framgår följande: "Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag
att se över hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska
vara organiserat. Som en del i detta, och med utgångspunkt från program för
social hållbarhet har förslag på policy för stadens trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete tagits fram. Kopplat till uppdraget har kommunen
även tecknat en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten. Inom
ramen för denna har arbetet med att ta fram s.k. Medborgarlöften påbörjats,
vilka ska följas upp i samband med återrapportering av policyn. Framtagandet av relevanta indikatorer för att få till en bra återrapportering, uppföljning
och analys av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är under
utveckling.
I enlighet med tidigare beslut ska det operativa trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet främst samordnas av nämnden för idrott, fritid
och förebyggande och arbetet ska bedrivas tillsammans i samverkan med
övriga berörda nämnder, civilsamhälle, myndigheter och näringsliv.
Utgångspunkten i detta arbete ska vara föreliggande policy.
Syftet med Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är att klargöra mål och ansvarsförhållanden och på så sätt skapa
en trygg och hållbar stad. Policyn föreslås gälla under perioden 2020-2025.
Policyn ska bidra till att förebygga brott genom att i positiv riktning påverka
de skydds- och riskfaktorer som Västerås stad har rådighet över. Kommunens insatser ska bedrivas långsiktigt och strukturerat utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt, men det ska även finnas en flexibilitet för att satsa där
behov uppstår."
Utifrån den samlade beskrivning ovan, förslår stadsledningskontor att
motionen inte förleder någon ytterligare åtgärd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/02209-1.3.4
Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra det
förebyggande arbetet
Förslag till beslut:
1. Motionens första och andra att-sats avslås.
2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Dags att förbättra det
förebyggande arbetet föreslagit att:
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1. Att flytta förebyggande arbetet i Västerås stad från Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande till individ- och familjenämnden.
2. Att förebyggande verksamhet som är i nära anslutning till skolan
(fritidsklubbar) flyttas till Grundskolenämnden.
3. Att tydliggöra Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder
och det brottsförebyggande arbetet.
Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 310 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Grundskolenämnden (GSN), Individ- och
familjenämnden (IFN) samt Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
(NIFF). Samtliga tre nämnder har inkommit med remissvar.
Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Gällande motionens första att-sats beskriver IFN att det förebyggande arbetet
placerades på NIFF i och med den organisationsförändring som gjordes efter
BUM3-utredningen. Det är ännu inte klarlagt var ansvaret för det
förebyggande arbetet finns, men NIFF har i huvudsak axlat ansvaret.
Däremot förväntas IFN driva delar av socialtjänstens förebyggande arbete,
vilket tyder på att ansvarsfördelningen är oklar.
IFN anser att omorganisering inte ensamt är lösningen på olika situationer
även om olika gränssnitt kan förenkla flöden och samverkan mellan olika
funktioner. Om intentionen är att på olika sätt stärka samverkan mellan
socialtjänstens ansvar för tidiga insatser riktade mot individer och/eller
grupper i riskzon och myndighetsutövningen bedöms nuvarande organisation
inte optimal. IFN menar att ett tydligare sätt att organisera, som också är
bättre rustat för snabba anpassningar, är att låta ansvaret för tidiga insatser
finnas tillsammans med övrig individ- och familjeomsorg, dvs
myndighetsutövningen och behandlande insatser. Det förebyggande arbete
som är generellt och riktat till alla ordnas bäst av annan nämnd eftersom den
verksamheten också ska anpassas till individer som inte är i riskzon för att
utveckla social problematik. Nämndens mening är att ett klargörande av
respektive nämnds ansvar är nödvändigt, om det inte bedöms lämpligt att
förändra organisationen.
NIFF beskriver att de har i uppdrag att leda och samordna stadens frivilliga
operativa förebyggande arbete. Det frivilliga förebyggande arbetet når nästan
alla barn och unga som på frivillig basis besöker familjecentrum med öppna
förskolan, fritidsklubbar och fritidsgårdar, samt kultur- och
idrottsverksamhet. Verksamhetsområdet Fritid och förebyggande har varit
föremål för utredning fyra gånger under de senaste nio åren och dessa
utredningar har bedömt att verksamheten fungerar effektivt och bör hållas
ihop. Samverkan och synergieffekter med förskola, skola och socialtjänst har
säkerställts i stor utsträckning. Nämnden ser därför ingen anledning att
förändra organisationen för det frivilliga förebyggande arbetet.
Gällande motionens andra att-sats beskriver NIFF att verksamheten på
fritidsklubbar och fritidsgårdar utgår från en handlingsplan för år 2020-2026
som nyligen beslutats. Syftet med verksamheten är att stärka barns och
ungdomars identitet samt bidra till en meningsfull, aktiv och stimulerande
fritid. Syftet är också att bidra till socialt hållbara stadsdelar och
verksamheten ska upplevas som en attraktiv mötesplats i en välkomnande,
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positiv, inspirerande och trygg miljö. Under de senaste nio åren har stadens
främjande och förebyggande arbete varit föremål för utredning ett flertal
gånger och såväl ansvar för, som utförande av verksamheterna har varierat
mellan olika förvaltningar. Sedan snart 14 år är dock familjecentrum,
fritidsgård, fritidsklubb och förebyggarcentrum organiserade i ett
verksamhetsområde - Fritid och förebyggande. Fritid och förebyggande finns
organiserade inom NIFF sedan januari 2019, dessförinnan var det BUF som
beställde bland annat fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten av den
numera nedlagda utförarförvaltningen Stöd, fritid och entreprenad.
GSN beskriver att grundskoleverksamheten är inne i ett intensivt
utvecklingsarbete som handlar om att utveckla det pedagogiska ledarskapet,
det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. Detta arbete
pågår för fullt och kommer att kräva fokus och prioriteringar under en längre
tid. Till detta kommer de satsningar som görs på att utveckla det
systematiska förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet inom
ramen för den samlade elevhälsans arbete.
GSN skriver även att det inte finns någon perfekt organisation, alla har sina
styrkor och svagheter och alltid uppstår det olika former av gränssnitt där
man behöver hitta sätt att hålla ihop frågor och säkerställa samverkan.
NIFF och GSN har identifierat ett antal motiv till att fritidsklubbar ska vara
fortsatt organiserade inom NIFF:
• Verksamheter som har en gemensam logik utifrån styrning och ledning och
som bygger på vissa gemensamma grundprinciper bör så långt som möjligt
organiseras i samma förvaltning. Det skollags- och läroplanstyrda arbetet
inom grundskola och fritidshem följer en logik och utifrån detta har Barnoch utbildningsförvaltningen skapat en modell för det systematiska
kvalitetsarbetet, verksamhetsuppföljning samt skolutveckling för att ge några
exempel. Det systematiska kvalitetsarbetet och styrmodeller för grundskolan
utgår från det lagstadgade uppdraget och är inte anpassat eller alltid relevant
för annan typ av verksamhet så som fritidsklubbar.
• Fritidsklubbarna är små och sårbara och det är svårt att få till olika
satsningar och verksamhetsutveckling i en större förvaltning. Samverkan
mellan fritidsgårdarna och fritidsklubbarna idag innebär att medarbetarna
kan erbjudas heltidstjänster vilket underlättas av att verksamheterna idag
tillhör samma förvaltning.
• Genom nuvarande organisation skapas också förutsättningar för ett nära
ledarskap. Att tillföra ytterligare verksamhet, ansvar och medarbetare skapar
inte goda förutsättningar för att leda och utveckla den lagstadgade
verksamheten som regleras i skollag och läroplan eller det frivilligt
förebyggande och främjande arbetet (fritidsklubb).
• De utmaningar som grundskolan står inför kopplat till utveckling och
kompetensförsörjning kräver stort fokus från skolans ledare. Att då tillföra
ytterligare verksamhet kan innebära att utvecklingsarbetet för både nya och
gamla verksamheter tappar fart och styrning.
• Erfarenheterna från alla olika organisationsformer under de här åren är att
fokus läggs på de lagstadgade verksamheterna, dvs. förskola, skola,
myndighetsutövning och biståndsbedömd verksamhet inom socialtjänsten
samt vård och omsorg. Detta innebär att det främjande och förebyggande
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arbetet nedprioriteras och i ekonomiskt tuffa tider är det dessa verksamheter
som först minskas eller läggs ner.
Gällande motionens tredje att-sats driver Stadsledningskontoret just nu ett
arbete med att ta fram en policy för det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet i Västerås. Policyn har varit på remiss och en
omarbetad version finns nu på förslag för beslut. I policyn finns förslag på
organisation och ansvar som innebär att det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet genomförs på fyra nivåer: Inriktande nivå,
Strategisk nivå, Taktisk nivå och Operativ nivå. I policyn tydliggörs
Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder och det
brottsförebyggande arbetet. För att möjliggöra en praktisk tillämpning av
policyn kommer en stadsövergripande handlingsplan att tas fram. Ett
förtydligande av ansvar och roller kommer arbetas fram i samband med
framtagandet av handlingsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att motionens första och andra att-sats avslås mot
bakgrund av nämndernas yttrande och att motionen tredje att-sats inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första och andra att-sats avslås.
2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/02207-5.2.1
Beslut - Svar på motion från (M) om att utreda hur arbetslösa
som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår
yttre miljö
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell och Claes Kugelberg (M) föreslår i en motion att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och ta fram modeller för hur
personer som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre
miljö så att försörjningsstödet eller delar av det kan ersättas av lön för utfört
arbete. I motionen beskrivs olika arbetsuppgifter som enligt motionärerna
kan passa för personer som har svårt att komma i arbete, t ex
röjningsarbeten, renhållning, snöröjning och rensning av rabatter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/01234-3.6.2
Beslut - Svar på motion från (M) om möteslokaler på borggården
Förslag till beslut:
Motionen bifalles.
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om
möteslokaler på borggården föreslagit att "ge kommunstyrelsen i uppdrag att
studera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och lämpligt att bygga ett
fristående hus på borggården enligt mitt skissade förslag samt lämplig
storlek på byggnaden".
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 § 168 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till fastighetsnämnden.
Fastighetsnämnden har inkommit med remissvar.
Fastighetsnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på att se över möteslokaler
och arbetsplatser i stadshuset för att få bästa möjliga lokalutnyttjande och att
lokalerna är ändamålsenliga.
Teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlade under september 2019 en
utredning som omfattar lokalöversyn av stadshuset. Utredningen ska bland
annat titta på bevarandevärden, flexibla standardiserade lösningar för
kontorsutformning, centralisering av konferenslokaler med mera. I
utredningen ska man också se över borggården och dess användning. I
upphandlingen har krav ställts på arkitekt-, antikvarie-, konstruktions- och
installationskompetens.
Första delen i utredningen kring antikvariska värden är sin slutfas och
beräknas vara klar inom några veckor. Parallellt görs den andra delen av
utredningen. Den omfattar vilka möjligheter det finns att utveckla och
förändra stadshuset utifrån den antikvariska inventeringen och görs av
arkitekter. Borggården kommer ingå i utredningen då det är ett viktigt
element i stadshusets utformning. Teknik- och fastighetsförvaltningen
föreslår därför att aspekten med en byggnad på innergården tas med och
bedöms inom ramen för utredningen.
Samtidigt finns ett annat pågående uppdrag att flytta ut medarbetare från
Stadshuset till lokaler i stadsdelarna, vilket kommer minska antalet
medarbetare i Stadshuset.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalles. En utredning av
lokalöversyn av stadshuset inklusive borggården beställdes i september
2019. Det totala behovet av kontor, allmänna utrymmen och
konferenslokaler samt effektivisering och placeringen av dessa kommer att
beaktas i utredningen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalles.
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Dnr KS 2019/02179-3.6.2
Beslut - Svar på motion från (SD) om bestämmelser för den
byggda och anlagda fysiska miljön
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna inkom med en motion till fullmäktige den 6 november
2019 med ett yrkande om "att bestämmelser för den byggda och anlagda
fysiska miljön tas fram enligt motionens intentioner". Motionen beskriver
behovet av att staden tar ansvar för de gestaltningsmässiga och
arkitektoniska aspekterna i stadsbyggandet. Motionen exemplifierar också
med andra städer som redan har denna typ av gestaltnings- och
arkitekturdokument.
Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss och inkom den 26 februari
2020 med ett remissyttrande.
Byggnadsnämnden bedömer att motionens intentioner tas om hand i
kommande arbete med Västerås arkitekturprogram. Arbetet med ett
arkitekturprogram har, på uppdrag av byggnadsnämnden, redan initierats av
förvaltningen. Då ett arkitekturprogram berör flera nämnder och
förvaltningar kommer det att framställas till kommunstyrelsen för beslut om
uppdrag och ett beslutsunderlag är på väg fram.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

14
Dnr KS 2020/00370-2.6.0
Beslut - Svar på motion från (M) om ökat fokus på inköps- och
upphandlingsfrågor i Västerås stad
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken "Ökat
fokus på Inköps- och upphandlingsfrågor i Västerås Stad" framfört att staden
ska utreda vilka åtgärder som krävs för att Inköps- och upphandlingsfrågorna
ska få ökat fokus i Västerås Stad, hur upphandlingsprocessen kan bli
effektivare och spara pengar för staden, underlätta för fler företag att lägga
anbud samt hur administration, samordning och uppföljning av dessa frågor
kan förbättras.
Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 § 100 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

15
Dnr KS 2020/00187-1.2.1
Beslut - Avrapportering av uppdrag om att utreda förutsättningar
och möjligheter till att samordna ett barnfullmäktige
Förslag till beslut:
1. Utredningen läggs till handlingarna
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inflytandeforum för barn
enligt utredningens alternativ 2.
Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD), Samuel Stengård (KD), Amanda Agestav (KD), Joakim
Widell (KD) samt Elisabeth Wäneskog (KD) har i en motion med rubriken
Motion från (KD) om införande av ett Barnfullmäktige föreslagit
att utreda förutsättningar och möjligheter till att samordna ett
barnfullmäktige där Presidiet och ledamöter består av barn. Barnen ska få
föra debatt om frågor som berör deras vardag, vid tidpunkten för
internationella barndagen. Detta för att främja barns relation till politiken
och demokratikulturen.
att kommunfullmäktige beslutar om ett symboliskt belopp som
barnfullmäktige får befogenhet att besluta om.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-16 att i enlighet med
kommunstyrelsens förslag bifalla motionen (Dnr: KS 2019/00418-1.2.1) och
gav uppdraget att genomföra utredningen till nämnden för idrott-, fritid och
förebyggande.
Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har genomfört utredningen som antogs
av nämnden för idrott-, fritid och förebyggande 23 juni 2020 (§ 118 Dnr NIF
2020/00044-1.5.1), Utredning om införande av ett Barnfullmäktige (nedan
kallad utredningen). I utredningen ges en nulägesbeskrivning av stadens
befintliga demokratifrämjande arbete för barn och unga inom allt från skola
till civilsamhälle som stöds av staden, exempel från andra kommuner
(omvärldsbevakning) samt forskning och erfarenhet från bland annat
barnombudsmannen. Sammantaget föreslår utredningen, på basis av nuläge,
hur andra kommuner gör samt befintlig kunskap och forskning två
alternativa möjligheter till att ge barn inflytande och föra debatt i frågor som
berör deras vardag.
Alternativ 1 innebär att genomföra ett tre-årigt projekt med syfte att starta ett
inflytandeforum/barnfullmäktige för barn i år F-6 som utgår ifrån
barnombudsmannens rekommendationer. Efter tre år (2023) krävs sedan ett
implementeringsbeslut för den eventuella fortsatta verksamhetens
lokalisering och finansiering. Alternativ 1 skulle innebära en kostnad på runt
1 000 000 per år.
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Alternativ 2 innebär att inom ramen för befintliga strukturer och pågående
utvecklingsarbete stärka en röd tråd, i olika åldrar, för barn och ungas
demokratiarbete i Västerås. Kultur-, idrott och fritidsförvaltningen har givit
förslag på hur olika pågående processer och aktiviteter kan kopplas ihop med
politikerdeltagande för att ytterligare stärka länken mellan att lära sig om
demokrati och kunna tala med demokratiskt valda representanter i staden om
frågor som berör dem. Alternativ 2 kan genomföras inom befintlig ram.
Under rubriken beslutsmotivering nedan görs en mer fördjupad
konsekvensanalys av förslagen både kopplat till barnkonventionen men
också kopplat till det arbetet som pågår i staden med demokratifrämjande
insatser och för att implementera barnkonventionen i Västerås stad.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar genomföra
inflytandeforum för barn enligt utredningens alternativ 2.
Förebyggarcentrum måste sedan uppdras att specificera i vilket av delmomenten i alternativ 2 som det är mest lämpligt att formulera en specifik
fråga där barn får besluta om ett symboliskt belopp. Förebyggarcentrum ges
då också i uppdrag att, beroende av vilken frågan är som ska beslutas av
barnen, föreslå hur stort det symboliska beloppet ska vara.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Utredningen läggs till handlingarna
2. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra inflytandeforum för barn
enligt utredningens alternativ 2.

16
Dnr KS 2016/01393-6.1.8
Beslut - Återrapport av uppdrag - Upprätta duschbås i
anslutning till skolornas idrottssalar
Förslag till beslut:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige under hösten 2015,
föreslog Vasiliki Tsouplaki (V), Anna Maria Romlid (V) och Olle Kvarnryd
(V) att berörda nämnder upprättar duschbås i duschutrymmen i anslutning
till skolornas idrottssalar. Syftet med motionen var att skapa en ökad
trygghet i samband med idrottslektionerna, då det finns de som känner sig
obekväma eller otrygga.
Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2016 och överlämnades
till grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för
verkställande.
Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i
september respektive oktober 2020 återrapporterat uppdraget och överlämnat
det till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16
december 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

17
Dnr KS 2020/01182-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
30 juni 2020
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2020
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
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, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med
juni 2020.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2020
anmäls och läggs till handlingarna.

18
Dnr KS 2020/01548-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 september 2020
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september
2020 anmäls och läggs till handlingarna.
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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
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, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med
september 2020.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16
december 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september
2020 anmäls och läggs till handlingarna.

19
Dnr KS 2018/00736-1.6.1
Beslut - Granskning av förskole- och skollokalers
ändamålsenlighet
Förslag till beslut:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att undersöka om förskolenämnden,
grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har en
tillfredsställande styrning och planeringsprocess avseende skollokalernas
ändamålsenlighet.
EY:s sammanfattande bedömning är att de pedagogiska nämnderna till stor
del har en tillfredställande styrning och planeringsprocess avseende
skollokalernas ändamålsenlighet, men att det också finns några
utvecklingsområden. Utifrån vad som framkommit i granskningen
rekommenderas samtliga nämnder att:
Upprätta prognoser och ta fram planer med längre tidshorisont än fem år.
Tillse att behovsanalyserna är ändamålsenliga.
Förskolenämnden rekommenderas att:
Tillse att kapacitetsutredningen utförs och därefter nyttjas i det framtida
lokalförsörjningsarbetet.
Utveckla lokalbehovsplaner som tydligare redogör lokalbehovet framgent.
Grundskolenämnden rekommenderas att:
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Ta fram en gemensam standard för grundskolor, motsvarande
konceptförskola inom förskoleverksamhet.
Utveckla lokalbehovsplaner som tydligare redogör för lokalbehovet
framgent.
Vidare rekommenderas utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att:
Se över möjligheten att ta fram en gemensam standard för gymnasieskolor,
motsvarande konceptförskola inom förskoleverksamhet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

20
Dnr KS 2017/00484-1.6.1
Beslut - Granskning av Grundskolenämndens styrning och
uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation
och behörighet till gymnasieskola
Förslag till beslut:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att bedöma om grundskolenämnden har en
tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av grundskolornas arbete
med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola.
EY:s sammanfattande bedömning är att grundskolenämnden bedriver en
medveten satsning och styrning för ökad måluppfyllelse till gymnasieskola,
men de har även sett vissa brister. Utifrån vad som framkommit
granskningen rekommenderas därför grundskolenämnden att:
Bjuda in respektive rektor till nämndsammanträde för rapportering av läget
för att därmed tillhandahålla en, av ansvarig rektor, mer kompletterad bild
och få bättre förståelse för skolornas skilda förutsättningar för adekvata
beslut kring behov.
Säkerställa att förvaltningschef, verksamhetschef och rektorer arbetar tätare
så att samsyn råder kring uppföljning och bättre resultat, samt prioritera
resurser så att nära samarbete mellan verksamhetschef och rektorer kan ske.
Förmedla tillit till skolpersonalen så att bilden av skolorna blir positiv vilket
påverkar såväl attraktionen hos elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer
som ökad lust att lära ut hos lärare på skolan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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21
Dnr KS 2017/00694-1.6.1
Beslut - Granskning av äldreboende
Förslag till beslut:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en
granskning med syfte att bedöma om äldrenämnden tillhandahåller och
förmedlar boenden till äldre på ett ändamålsenligt sätt samt om det finns en
väl framarbetad strategi för att möta framtida behov av äldreboenden.
EY:s sammanfattande bedömning är att äldrenämnden bedriver ett aktivt
arbete i frågan, men att betydande utmaningar kvarstår. Det saknas en väl
framarbetad strategi som tar ett helhetsgrepp över nämndens samtliga
verksamhetsområden och som visar hur en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv äldreomsorg på kort och lång sikt ska kunna utformas och
genomföras i Västerås stad.
Utifrån vad som framkommit granskningen rekommenderas äldrenämnden:
att göra en översyn av boendeformen servicehus och fatta ett
inriktningsbeslut om det framtida beståndet av särskilda boenden.
att utarbeta en strategi som tar ett helhetsgrepp över nämndens samtliga
verksamhetsområden och som visar hur en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv äldreomsorg på kort och lång sikt ska kunna utformas och
genomföras.
att säkerställa att beslut fattas utifrån beslutsunderlag som innehåller
konsekvensanalyser utifrån olika aspekter, ekonomiska, juridiska såväl som
sociala.
att utveckla kommunikationen till medborgarna vad gäller kriterierna för att
ansöka om särskilt boende samt prioriteringsordning vid tilldelning.
att säkerställa att samsyn råder bland biståndshandläggarna om beviljande av
särskilt boende utifrån riktlinjerna.
Vidare rekommenderar EY kommunstyrelsen:
att fortsätta stimulera utvecklingen av boendeformer för äldre utan särskilda
behov, t.ex. genom att undersöka möjligheterna till att ge ägardirektiv till det
kommunala bostadsbolaget.
att bedriva en aktiv uppsikt över äldrenämndens tillhandahållande av
bostäder till äldre.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
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22
Dnr KS 2018/00735-1.6.1
Beslut - Granskning av övergången från förskola till grundskola
samt från F-6 till åk 7 i grundskolan
Förslag till beslut:
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
2. Tjänstemannaskrivelsen kompletteras med det uppdrag som
Förskolenämnden och Grundskolenämnden fattat i april 2020 gällande
förskoleklass i särskolan för barn med intellektuella funktionsnedsättningar.
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad
granskat om förskolenämnden och grundskolenämnden har säkerställt
ändamålsenliga processer för övergången från förskola till grundskola samt
från årskurs 6 till årskurs 7.
Den sammanvägda bedömningen är att förskolenämnden och
grundskolenämnden till övervägande del säkerställt ändamålsenliga
processer för övergången från förskola till grundskola, men inte fullt ut.
Utifrån vad som framkommit i granskningen rekommenderas
grundskolenämnden att:
Säkerställa att rutiner för överlämning implementeras i hela organisationen.
Följa upp att rutiner för överlämning tillämpas och fungerar
tillfredsställande.
Säkerställa att återkoppling sker från mottagande skola till överlämnande
förskola/skola, för att möjliggöra lärande och utveckling.
Utveckla samverkan med fristående förskolor/skolor för att säkerställa en
god övergång för alla barn/elever i Västerås stad.
Förskolenämnden rekommenderas att:
Följa upp att rutiner för överlämning tillämpas och fungerar
tillfredsställande.
Säkerställa att återkoppling sker från mottagande skola till överlämnande
förskola/skola, för att möjliggöra lärande och utveckling.
Utveckla samverkan med fristående förskolor/skolor för att säkerställa en
god övergång för alla barn/elever i Västerås stad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
2. Tjänstemannaskrivelsen kompletteras med det uppdrag som
Förskolenämnden och Grundskolenämnden fattat i april 2020 gällande
förberedande förskoleklass i särskolan för barn med intellektuella
funktionsnedsättningar.

17 (25)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2021-01-14

23
Dnr KS 2019/00404-1.6.1
Beslut - Granskning av Hedersrelaterat våld
Förslag till beslut:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisions- och konsultföretaget EY har på uppdrag av kommunens revisorer
granskat om staden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Granskningen avser primärt individoch familjenämnden.
EY:s bedömning är att styrningen och uppföljningen av arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck är tillräckligt, men att det finns flera
utvecklingsbehov, exempelvis i form av kartläggningar och systematisk
uppföljning av insatser och aktiviteter. Detta för att arbetet ska fungera så
bra som möjligt och för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen över
tid.
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY att individ- och
familjenämnden:
Utvecklar metoder som möjliggör kartläggning för en överblick av antalet
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt för att kunna följa
utvecklingen över tid.
Överväger att lyfta frågorna om våld i nära relationer samt hedersrelaterat
våld och förtryck till en kommunövergripande nivå.
Utvecklar metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på
aggregerad nivå som även kan användas i kvalitetsarbetet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

24
Dnr KS 2020/00374-2.6.0
Beslut - Svar på motion från (SD) om servering av viltkött inom
Västerås stads verksamheter
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén har i en motion med rubriken Servering av viltkött inom
Västerås Stads verksamheter föreslagit att Västerås Stad ser över
författningar och upphandlingar för att möjliggöra servering av svenskt
vildsvinskött i sina verksamheter samt att köpa in övrigt viltkött från svenska
leverantörer och där det är möjligt gynna lokala företag och lantbrukare.
Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 § 98 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30
september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

25
Dnr KS 2020/00908-2.5.2
Beslut - Svar på motion från (M) om stadens kostnader för
fakturor som inte betalats i tid
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) har inkommit med en motion om stadens kostnader för
fakturor som ej betalas i tid. I motionen påpekas att sena betalningar kan
skapa problem för mindre företag, att Västerås stad får betala
dröjsmålsavgifter och riskera ett skadat renommé. I motionen föreslås
kommunfullmäktige besluta om att se över betalningsrutiner, att redovisa
vidtagna åtgärder och ha en årlig uppföljning på kostnader som härrör
fakturor som inte betalas i tid.
Ärendet har beretts av Stadsledningskontoret.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd eftersom en ny redovisningsorganisation trädde i kraft vid årsskiftet
och tillsammans med ett omorganiserat Inköpscenter arbetar man aktivt med
att effektivisera inköpsprocessen och tillhörande fakturahantering.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30
september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

26
Dnr KS 2019/00709-6.1.1
Beslut - Svar på motion från (V) om att det är dags att göra något
åt de farliga skolskjutsplatserna
Förslag till beslut:
1. Att-sats 1 och 4 i motionen avslås.
2. Att-sats 3 och 5 i motionen bifalls.
3. Att-sats 2 i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Vicktoria
Bagi (V) och Gabriella Howlden (V) har lämnat en motion, daterad 2019-0404, till kommunfullmäktige med rubriken Dags att göra något åt de farliga
skolskjutsplatserna. Enligt motionen har kommunfullmäktige i Västerås
beslutat att sätta skolan först. Många av Västerås barn och ungdomar som
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bor utanför Västerås tätort åker skolskjuts till skolan. Skolskjutsplatserna/
skyltarna där barnen väntar på sin skolbuss kan finnas ute på de större
vägarna och används av barnen ungefär samma tid då många åker bil till sina
arbeten. Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:
-Att berörda nämnder utreder hur kommuner i Sverige jobbar med att
åtgärda otrygga och osäkra skolskjutsplatser.
-Att berörda nämnder gör en kartläggning om hur många skolskjutsplatser
som idag är osäkra eller otrygga.
-Att berörda nämnder utreder möjliga lösningar på problemet kring otrygga
och säkra skolskjutsplatser och återkommer med ett förslag på åtgärder,
exempelvis vilka skolskjutsplatser som behöver kompletteras med
ljussignaler eller fluorescerande reflexskyltar.
-Att berörda nämnder utreder möjligheten att placera ut mobila
hållplatsplattformar för att öka avståndet mellan barn och trafik.
-Att berörda nämnder återkommer med ett kostnadsförslag och rapport med
en lista kring vilka platser som är mest prioriterade utifrån motionens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2019 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat
motionen på remiss till tekniska nämnden, förskolenämnden och
grundskolenämnden med önskan om yttrande senast 17 juli 2019.
Remitteringen till tekniska nämnden återtogs 23 april 2019 då
skolskjutsplatser inte länge ligger inom tekniska nämndens ansvarsområde.
Förskolenämnden beslutade 24 maj 2019 att inte yttra sig med motivering att
ansvaret för skolskjutsfrågorna åligger grundskolenämnden, vilken kommer
att yttra sig. Grundskolenämnden beslutade om yttrande till
kommunstyrelsen 11 juni 2019. Kommunstyrelsen har även skickat
motionen på extern remiss till Region Västmanland med önskan om yttrande
senast 31 maj 2020. Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland
beslutade om yttrande till kommunstyrelsen 30 mars 2020.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
1. Att-sats 1 och 4 i motionen avslås.
2. Att-sats 3 och 5 i motionen bifalls.
3. Att-sats 2 i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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27
Dnr KS 2019/00703-3.10.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att göra Västerås till ett
logistiknav
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Terese Pransjö (M) har lämnat en motion, daterad 2019-04-01, till
kommunfullmäktige med rubriken Gör Västerås till ett logistiknav. Enligt
motionen är det dags att uppdatera Västerås som logistikstad, finna de smarta
lösningarna och visa på en stad i framkant som samverkar för så
miljövänliga transporter som möjligt. Moderaterna föreslår därför
kommunfullmäktige besluta:
- Att Västerås stad ska ha en god planberedskap för etableringar inom
logistikbranschen och som underlättar samordning mellan de olika
trafikslagen.
- Att Västerås stad tar initiativ till en klusterbildning för att underlätta
samverkan och samordning inom logistikbranschen.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2019 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat
motionen på remiss till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och
konsumentnämnden och tekniska nämnden med önskan om yttrande senast
17 juli 2019.
Byggnadsnämnden beslutade om yttrande till kommunstyrelsen 12 juni
2019, fastighetsnämnden begärde förlängd svarstid och beslutade om
yttrande till kommunstyrelsen 11 september 2019, miljö- och
konsumentnämnden beslutade om yttrande till kommunstyrelsen 17 juni
2019 och tekniska nämnden beslutade om yttrande till kommunstyrelsen 12
juni 2019.
I ärendehandläggningen har stadsledningskontoret även haft dialog med
Västerås marknad och näringsliv AB (VMNAB) för inhämtande av
synpunkter. VMNAB inkom med synpunkter 10 september 2019.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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28
Dnr KS 2018/02669-2.2.6
Beslut - Svar på motion från (SD) om ökad transparens i
Västerås kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
februari 2019 med en motion med rubriken Ökad transparens i Västerås
kommunfullmäktige. I motionen föreslås:
Att inkomna motioner, deras behandlingsprocess samt beredningsstatus och
slutligen även utfall skall göras tillgängligt på Västerås stads hemsida.
Att ett offentligt register över motionerna upprättas på Västerås stads
hemsida.
Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning.
Att verka för att allmänheten får insikt i den politiska verksamheten är alltid
eftersträvansvärt. För att åstadkomma de funktioner på hemsidan som
föreslås i motionen krävs dock att ganska omfattande personella resurser tas
i anspråk. Motionerna remitteras ofta till andra förvaltningar och att löpande
uppdatera beredningsstatusen kräver mycket administration då avstämningar
i sådana fall måste ske regelbundet med handläggare, förvaltningar och
övriga inblandade.
Det finns dock andra vägar för allmänheten att följa motionerna och deras
hantering. Två gånger per år, i april och oktober, tas en lista fram över
obesvarade motioner och delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Listan innehåller aktuell status för hantering av motionerna och listan
publiceras tillsammans med övriga möteshandlingar på Västerås stads
webbplats, vilket gör det möjligt för allmänheten att ta del av motionernas
status.
Gällande utfallet av motionerna så har allmänheten möjlighet att följa
kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller via webb-TV och
därigenom se direkt när den aktuella motionen debatteras. Protokollet från
mötet publiceras också på stadens hemsida efter justering, vilket gör det
möjligt att finna utfallet av motionerna den vägen.
Sedan en tid tillbaka pågår även ett arbete med införande av e-diarium i
Västerås stad. Ett e-diarium innebär att allmänheten har möjlighet att via
Västerås stads webbplats söka efter de dokument som finns registrerade i
stadens ärendehanteringssystem, däribland motioner. På så sätt kan den som
är intresserad hitta inkomna motioner, remissyttranden, protokollsutdrag och
andra dokument med koppling till motionen.
Sammanfattningsvis så är stadsledningskontorets bedömning att motionen
inte föranleder någon ytterligare åtgärd att det finns andra vägar för
allmänheten att följa motionerna och deras hantering. Införandet av ett ediarium kommer dessutom att ytterligare förbättra dessa möjligheter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 november
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

29
Dnr KS 2019/02208-5.3.2
Beslut – Svar på motion från (KD) om Svenska För Invandrare
(SFI)
Förslag till beslut:
1. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett
uppdrag att pröva extern rättning av D-prov i SFI skulle kunna genomföras
och hur det kan finansieras.
Ärendebeskrivning
Amanda Agestav (KD), Joakim Widell (KD), Samuel Stengård (KD),
Ibrahim Onar (KD) och Elisabeth Wäneskog (KD) har i en motion med
rubriken Svenska för invandrare föreslagit
Att kommunfullmäktige ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att undersöka hur kvalitén i SFI-undervisningen kan stärkas.
Att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att vidta lämpliga
åtgärder för att höja kvalitén i SFI.
Att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att pröva extern
rättning av centrala/nationella prov hos den kommunala utföraren av SFI.
Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 311 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter: I nämndens uppdrag ingår att genom
Vuxenutbildningscentrums ansvar som samordnare av stadens
vuxenutbildning säkerställa att staden erbjuder en hög kvalitet på SFIundervisning.
I nämndens systematiska kvalitetetsarbete ingår att ha kontroll på resultat
och måluppfyllelse. Där ingår också analyser för att förstå hur resultat och
måluppfyllelse har uppstått. I analysarbetet är det viktigt att söka samband
mellan olika påverkansfaktorer som till exempel har att göra med elevers
motivation och studiebakgrund samt olika utbildningsanordnares metodik
och studerandeupplägg. Det innebär att det i nämndens ordinarie arbete ingår
att ta in underlag som visar ifall det finns behov av utvecklingsinsatser inom
stadens SFI-undervisning för att hålla god kvalitet.
När det gäller den sista att-satsen och frågan om extern rättning så har bästa
form för bedömning och genomförande av nationella prov diskuterats med
de privata aktörer som är utförare av SFI i Västerås stad, någon kommunal
utförare finns inte. Diskussioner har bland annat förts i den fördjupade
kvalitetsuppföljningen som vuxenutbildningscentrum påbörjat 2019 och en
gemensam synpunkt är att det skulle kunna underlätta en mer likvärdig

23 (25)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2021-01-14

bedömning att ha gemensamt genomförande och gemensam rättning av Dprov inom SFI.
Med tanke på vikten av att lära sig språket för att kunna hitta ett arbete,
studera vidare och på riktigt etablera sig i det svenska samhället är frågan om
central rättning viktig. Det kvalitetsarbete som bedrivs av
vuxenutbildningscentrum kan inte till fullo garantera att rättningen av Dproven sker likvärdigt mellan utförare. Det skulle vara möjligt för de olika
externa leverantörerna av SFI att bedöma elevers kunskap olika. Elever som
egentligen inte uppfyller kraven för D-nivån inom SFI skulle då kunna
godkännas ändå med risken att vissa inte kan hämta upp den grundläggande
kunskap som SFI ska ge eftersom språkförståelse-steget blir för stort när de
går vidare till arbete eller studier.
Därmed skulle en central rättning kunna skapa förutsättningar för jämlika
villkor till en vidare etablering. Dessutom skulle en central rättning innebära
en fördjupning av det systematiska kvalitetsarbetet som redan bedrivs, då det
skulle vara tydligt ifall vissa utförares elever har svårare att klara prov än
andras. Därför gör stadsledningskontoret bedömningen att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden djupare ska utreda hur extern rättning av D-prov på
SFI kan prövas samt hur ett sådant "test/pilot" skulle kunna finansieras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första och andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett
uppdrag att pröva extern rättning av D-prov i SFI skulle kunna genomföras
och hur det kan finansieras.

30
Dnr KS 2019/00576-8.2.4
Beslut – Svar på motion från (SD) om att utarbeta direktiv som
förhindrar att IS-återvändare eller andra terrorister får ta del av
kommunens ekonomiska eller personella resurser
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att
utarbeta direktiv som förhindrar att IS-återvändare eller andra terrorister får
ta del av kommunens ekonomiska eller personella resurser föreslagit:
- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerhetsställa att inga sociala
bostäder ska erbjudas till IS-återvändare eller andra terrorister.
- Att Västerås kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att
säkerställa att inget ekonomiskt bistånd, kommunens vuxenutbildning eller
erbjudande om bostad tillgodoses IS-återvändare eller andra terrorister.
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- Att berörda nämnders delegationsordning rörande till exempel AU,
ordförande, presidium eller tjänstemän tas bort så att frågor rörande ISåtervändare eller andra terrorister hanteras av alla nämndernas ledamöter.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det
saknas legal grund för att bifalla något av förslagen i motionen. Det medges
ingen särskild hantering av olika odefinierbara grupper i berörd lagstiftning
(kommunallagen, socialtjänstlagen och skollagen), oaktat syfte.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
november 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

31
Dnr KS 1842491Nya interpellationer, frågor och motioner
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