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Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats
hösten 2022
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen av motioner som inte har slutbehandlats daterad 2022-10-03
läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till
kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna
motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som
inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige, dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för
hantering av motioner. Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över
de motioner som har väckts i kommunfullmäktige men ännu inte
slutbehandlats. Listan omfattar 38 motioner och av dessa är en motion äldre
än ett år. Åtta av dessa motioner har beretts av kommunstyrelsen, men är
bordlagda av kommunfullmäktige. Redovisningen gäller per 2022-10-03.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen av motioner som inte har slutbehandlats daterad 2022-10-03
läggs till handlingarna.
Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut,
stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sida

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Diarienr

2022-10-19

KS 2022/01107- 1.4.2

Kommunstyrelsen
Lina Dahlström
Epost: lina2.dahlstrom@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Klicka här för att ange text.

Tjänsteutlåtande - Redovisning av motioner som inte har
slutbehandlats hösten 2022
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Redovisningen av motioner som inte har slutbehandlats daterad 2022-10-03
läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till
kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna
motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som
inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige, dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för
hantering av motioner. Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över
de motioner som har väckts i kommunfullmäktige men ännu inte
slutbehandlats. Listan omfattar 38 motioner och av dessa är en motion äldre
än ett år. Åtta av dessa motioner har beretts av kommunstyrelsen, men är
bordlagda av kommunfullmäktige. Redovisningen gäller per 2022-10-03.

Juridisk bedömning
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll.
Ekonomisk bedömning
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll.
Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med tanke på ärendets karaktär och innehåll.

Helene Öhrling

Pia Svennerholm Moberg

Stadsdirektör

Administrativ chef
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EJ AVSLUTADE MOTIONER
Datum

2022-10-03

Datum

Dnr

2022-09-01 2022/01121

Beskrivning

Remitterat till

Status

Motion från (KD) om åtgärder för ett
blomstrande näringsliv

Miljö- och konsumentnämnden,
byggnadsnämnden

Internremitterad till byggnadsnämnden och miljö- och
konsumentnämnden för yttrande senast 30 december
2022.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.

2022-09-01 2022/01103

Motion från (KD) om distribution av
namnvalsedlar vid allmänna val

Valnämnden

Internremitterad till valnämnden för yttrande senast 31
januari 2023.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.

2022-09-01 2022/01096

Motion från (KD) om översyn av
övergångstiden för pensionärer inom
Västerås kollektivtrafik

Tekniska nämnden

Internremitterad till tekniska nämnden för yttrande
senast 30 december 2022.
Planerad till kommunstyrelsen april 2023.

2022-09-01 2022/01094

Motion från (KD) om att se över
möjligheterna att tillskapa fler
parkeringsplatser vid Önsta centrum

Tekniska nämnden

Internremitterad till tekniska nämnden för yttrande
senast 30 december 2022.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.

2022-06-16 2022/00919

Motion från (M) om handlingsplan för
särskilt begåvade barn

Förskolenämnden,
grundskolenämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden,
skultuna kommundelsnämnd

Internremitterad till förskolenämnden,
grundskolenämnden, utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden och Skultuna
kommundelsnämnd för yttrande senast den 30
november 2022.
Planerad till kommunstyrelsen januari 2023.
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Datum

Dnr

2022-06-16 2022/00918

Beskrivning

Remitterat till

Status

Motion från (M) om flexibla byggnader för
kostnadseffektivitet och utveckling

Byggnadsnämnden,
fastighetsnämnden

Internremittering till fastighetsnämnden och
byggnadsnämnden för yttrande senast den 31 oktober
2022.
Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2022-06-16 2022/00917

Motion från (M) om att starta
Järnvägscollege i Västerås

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Internremitterad till utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 30
november 2022.
Planerad till kommunstyrelsen januari 2023.

2022-06-16 2022/00916

Motion från (M) om planprogram för
Västerås flygplats

Byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Västerås stads
Strategiska Fastigheter och
Västerås Flygfastigheter, Nya
Västerås Flygplats AB

Internremitterad till byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, Västerås stads Strategiska Fastigheter,
Västerås Flygfastigheter och Nya Västerås Flygplats
AB för yttrande senast den 31 oktober 2022.
Planerad till kommunstyrelsen januari 2023.

2022-06-16 2022/00913

Motion från (M) om 4-årigt tekniskt
gymnasium

Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Internremitterad till utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 14
oktober 2022.
Planerad till kommunstyrelsen januari 2023.

2022-06-16 2022/00912

Motion från (M) om att ta höjd för drönare
och självkörande transporter

Tekniska nämnden,
byggnadsnämnden, Nya Västerås
flygplats AB

Internremitterad till tekniska nämnden,
byggnadsnämnden och Nya Västerås Flygplats AB för
yttrande senast den 31 oktober 2022.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.
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Datum

Dnr

2022-06-16 2022/00911

Beskrivning

Remitterat till

Motion från (KD) om att göra Vasagatan till Tekniska nämnden,
en sommargågata
byggnadsnämnden

Status
Internremitterad till tekniska nämnden för yttrande
senast den 30 oktober 2022 samt till
byggnadsnämnden för yttrande senast den 30
november 2022.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.

2022-06-16 2022/00910

Motion från (KD) om behov av ny detaljplan Byggnadsnämnden,
för Elba
fastighetsnämnden

Internremitterad till byggnadsnämnden och
fastighetsnämnden för yttrande senast den 31 oktober
2022.
Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2022-06-16 2022/00909

Motion från (SD) om att inrätta ett
stadsmuseum i Västerås

Kulturnämnden

Internremitterad till kulturnämnden för yttrande senast
den 18 november 2022, förlängd svarstid till 1
december 2022.
Planerad till kommunstyrelsen januari 2023.

2022-06-16 2022/00905

Motion från (KD) om interna
arbetsprocesser

Byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, fastighetsnämnden,
skultuna kommundelsnämnd

Internremitterad till byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, fastighetsnämnden och Skultuna
kommundelsnämnd för yttrande senast den 31
oktober 2022. Skultuna har fått förlängd svarstid till 23
november 2022.
Planerad till kommunstyrelsen december 2022.

2022-06-16 2022/00886

Motion från (KD) om att Västerås och
Västeråsarna behöver en trygg
cykelinfrastruktur

Tekniska nämnden

Internremitterad till tekniska nämnden för yttrande
senast den 31 oktober 2022.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.
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Datum

Dnr

2022-05-12 2022/00716

Beskrivning

Remitterat till

Status

Motion från (M) om återbruk av
byggmateriel

VafabMiljö Kommunalförbund

Internremitterad till VafabMiljö Kommunalförbund för
yttrande senast den 10 oktober 2022.
Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.

2022-04-07 2022/00534

Motion från (V) om att samordna
kommunens antirasistiska arbete

Ingen remittering

Planerad till kommunstyrelsen januari 2023

2022-04-07 2022/00533

Motion från (V) om demokrati även på
arbetsplatsen

Ingen remittering

Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.

2022-04-07 2022/00532

Motion från (M) angående Västerås stads
inköp

Ingen remittering

Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2022-04-07 2022/00531

Motion från (M) om fler blivande poliser
från Västerås

Grundskolenämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden,
nämnden för idrott, fritid och
förebyggande

Internremitterad till grundskolenämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden och nämnden för idrott,
fritid och förebyggande för yttrande senast november
2022.
Planerad till kommunstyrelsen januari 2023.

2022-03-10 2022/00391

2022-03-10 2022/00384

Motion från (V) om att stoppa sexuell
exploatering

Motion från (M) om att byta namn på
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg

Grundskolenämnden, Nämnden för
idrott, fritid och förebyggande,
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, individoch familjenämnden

Grundskolenämnden, utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och individ- och
familjenämnden har inkommit med yttrande.

Byggnadsnämnden

Internremitterad till byggnadsnämnden för yttrande
senast 9 september 2022.

Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

Planerad till kommunstyrelsen november 2022.
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Datum

Dnr

Beskrivning

Remitterat till

Status

2022-03-10 2022/00377

Motion från (M) om att bistå i
återuppbyggnaden av Ukraina

Ingen remittering

Planerad till kommunstyrelsen december 2022.

2022-03-10 2022/00376

Motion från (M) om Elbas framtid

Fastighetsnämnden

Internremitterad till fastighetsnämnden för yttrande
senast den 30 juni 2022.
Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2022-03-10 2022/00264

Motion från (KD) om att möjliggöra för
Västeråsarna att kunna ha en egen
initial livsmedelsförsörjning i händelse av
kris och katastrof

Ingen remittering

Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2022-03-10 2022/00204

Motion från (KD) om shuttletrafik mellan
Västerås C och Finnslätten

Tekniska nämnden,
byggnadsnämnden

Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har
inkommit med yttrande.
Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2022-02-03 2022/00176

Motion från (V) om fria arbetsskor inom
vård och omsorg

Äldrenämnden, Nämnden för
Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.
personer med funktionsnedsättning

2022-02-03 2022/00165

Motion från (M) om visselblåsarfunktion för Ingen remittering
att stoppa osund konkurrens

Planerad till kommunstyrelsen december 2022.

2022-02-03 2022/00164

Motion från (M) ta fram en ny
resultathanteringsmodell för Västerås stad

Ingen remittering

Planerad till kommunstyrelsen februari 2023.

2022-02-03 2022/00163

Motion från (M) om ändrade riktlinjer för
tillfälliga serveringstillstånd

Miljö- och konsumentnämnden

Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.
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Datum

Dnr

2022-02-03 2022/00162

Beskrivning

Remitterat till

Status

Motion från (M) om fördjupat samarbete
med föreningslivet om barns aktivitet

Grundskolenämnden, Nämnden för Grundskolenämnden och nämnden för idrott, fritid och
idrott, fritid och förebyggande
förebyggande har inkommit med yttrande.
Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2021-12-02 2021/02370

Motion från (M) om att införa
Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i
Västerås stad

Individ- och familjenämnden,
Nämnden för Idrott, fritid och
förebyggande, Bostad AB Mimer

Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.

2021-12-02 2021/02369

Motion från (M) om att det är dags för
Västeråsarna att återta Vasaparken

Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden, Nämnden för
Idrott, fritid och förebyggande,
kulturnämnden

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och nämnden
för idrott, fritid och förebyggande har inkommit med
yttrande.
Planerad till kommunstyrelsen november 2022.

2021-12-02 2021/02368

Motion från (M) om e-tjänst för att förhindra Individ- och familjenämnden,
och upptäcka välfärdsbrott
Nämnden för personer med
Funktionsnedsättning,
Äldrenämnden

Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.

2021-12-02 2021/02358

Motion från (SD) om att införa
parkeringszoner för elsparkcyklar

Tekniska nämnden,
byggnadsnämnden, nämnden för
Idrott, fritid och förebyggande

Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.

2021-10-28 2021/02000

Motion från (M) om utredning av
förutsättningar för Små Modulära
Reaktorer

Mälarenergi AB

Mälarenergi AB har inkommit med yttrande.
Planerad till kommunstyrelsen våren 2023.
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Datum

Dnr

Beskrivning

Remitterat till

Status

2021-10-07 2021/01818

Motion från (M) om mer företagsvänliga
nämnder i Västerås stad

Byggnadsnämnden
Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.
Fastighetsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden Individ- och
familjenämnden Kulturnämnden
Miljö-och konsumentnämnden
Nämnden för idrott fritid och
förebyggande Nämnden för
personer med funktionsnedsättning
Skultuna Kommundelsnämnd
Tekniska nämnden Utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden

2021-09-02 2021/01537

Motion från (SD) om att verka för att
Västerås flygplats blir beredskapsflygplats

Ingen remittering

Bordlagd på kommunfullmäktige 1 september 2022.

