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Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 - 22:18 
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Tjänstgörande ledamöter Ordförande Anders Teljebäck (S), l:e vice ordförande Monica Stolpe-Nordin (C), 
2:e vice ordförande Maria Ringström (M), Staffan Jansson (S), Ann-Louise Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig 
Nilsson (S), Madjid Ibrahim Ibrahim (S) §§ 365- 388, Thomas Karlsson (S), Maria Kesselring (S),
Jenny Freed (S), Carin Lidman (S), Magnus Johansson (S), Anna Grön (S), Anton Tysklind (S), Denise Norström 
(S), Patrik Zvar (S), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars-Erik Nordin (V), Joel Hijstee (V), 
Vicktoria Bagi (V), Vicki Skure-Eriksson (C), Eva-Lotta Svensson (C), Amanda Grönlund (KD) §§ 365-389, 
Samuel Stengård (KD), Curt Åke Larsson (KD), Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström 
(M), Anna Nordin (M), Anna Hård af Segerstad (M), Johan Henriksson (M), Klara Helin (M), Enes Bilalovic (M), 
Stefan Lindh (M), Tomas Salzmann (M), Jörgen Andersson (M), Claes Kugelberg (M), Jonas Larsson (M), Erik 
Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Caroline Frisk (SD), Håkan Malmström (SD), Jan 
Johansson (SD), Vilgot Rydberg Hansson (SD), Sven Jonsson (SD), Roger Haddad (L), Anna Lundberg (L), Anna 
Nordanberg (L), Markus Lindgren (MP), Anna Thunell (MP) §§ 382-401
Tjänstgörande ersättare Mathias Mardani (S) §§ 389-401, Anny Bustos Teljebäck (S), Mikael Dimgård (S), 
Lena Burström (S), Jonas Berglind (S), Agneta Luttropp (MP) §§ 365-381, Jacob Axelson (L), Irene Hagström 
(M), Eric Söderberg (KD) §§ 390-401, Jonathan Taki (C) §§ 365-393, Anders Bäckström (SD)

Vid protokollet

Justeras

Anders Teljebäck (S) Eleonore Lundkvist (M)

VÄSTERÅS STAD
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Frånvarande ledamöter
Alexandra Olsson (S), Mikael Sandberg (S), Jakop Yildiz (S), Marita 
Öberg Molin (S), Jesper Brandberg (L), Marcus Jacobson (M), Karin 
Westlund (C), Gisela Carstinge (SD)

Närvarande ersättare
Matilda Antonsson (S), Abdullahi Muddei (S), Chatarina Ståhl (S), 
Mikael Lindh (S), Per Ström (V), Harri Åman (V, Milena Axklo (C), 
Joakim Widell (KD), Marie Brandstedt (M), Håkan Ampellindh (M), 
Catharina Piper (M), Ingmarie Bjurstedt (SD), Elisabeth Elander (L), 
Kristofer Åberg (MP)

Övriga närvarande
Hannah Widmark (S), Västerås stads revisorer
Asta Matikainen Lecklin (M), Västerås stads revisorer
Lina Dahlström, stadssekreterare

Justerandes si Utdragsbestvrkande
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Olsson (S)...................................................................................................18
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§379 Dnr KS 2022/01471-1.1.1
Val av ny ersättare i Västerås stadshus AB efter Alexandra Olsson 
(S).................................................................................................................20
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Justerandes sign: Utdrassbestvrkande
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Beslut - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2022 för Västerås stad 
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Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 
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§388 Dnr KS 2021/01818-1.5.2
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§389 Dnr KS 2021/02358-3.12.4
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§390 Dnr KS 2021/02368-2.8.3
Beslut - Svar på motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och 
upptäcka välfärdsbrott...............................................................................36

§391 Dnr KS 2021/02370-8.0.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen 
"Våga bry dig" i Västerås stad.................................................................39

§392 Dnr KS 2021/01537-3.10.4
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§393 Dnr KS 2022/00163-4.2.1
Beslut - Svar på motion från (M) om ändrade riktlinjer för tillfälliga 
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§ 394 Dnr KS 2022/01352-8.5.3
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mot kriminalitet...........................................................................................47
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§398 Dnr KS 2022/01547-2.5.0

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (53)
Kommunfullmäktige 2022-11-10

Motion från (MP) om miljöpartiets årsplan 2023...................................50
§399 Dnr KS 2022/01548-2.7.0 

Motion från (M) om att öka tryggheten.......................................51
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utgifter.........................................................................................................53

Utdragsbestyrkande
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§365 Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering

Beslut
1. Samuel Stengård (KD) och Eleonore Lundkvist (M) utses att justera 
dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

2. Justeringen äger rum tisdagen den 22 november klockan 13.00.

Justerandes sij Utdragsbestyrkande
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§366 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur U tdragsbestvrkande
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§367 Dnr KS 1810722-

Information från kommunrevisorerna

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Hannah Widmark från Västerås stads revisorer informerar om aktuella 
granskningar.

Justerandes sii Utdragsbestyrkande
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§368 Dnr KS 2022/01425-1.1.1

Entledigande av Marcus Jacobson (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige

Beslut
Marcus Jacobson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022 - 2026 har avsagt sig sitt uppdrag.

Utdraasbestvrkande
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§369 Dnr KS 2022/01466-1.1.1

Entledigande av Alexandra Olsson (S) som ledamot i 
kommunfullmäktige

Beslut
Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Alexandra Olsson (S) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022 - 2026 har avsagt sig sitt uppdrag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§370 Dnr KS 2022/01375-1.1.1

Val av ny 1 :e vice ordförande i Nya Västerås Flygplats AB efter 
Jonas Cronert (S)

Beslut
1. Jonas Cronert (S) entledigas från uppdraget som l:e vice ordförande i Nya 
Västerås Flygplats AB.

2. Lars Kallsäby (C) väljs till ny l:e vice ordförande i Nya Västerås 
Flygplats AB fram till 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Jonas Cronert (S) som valts till l:e vice ordförande i Nya Västerås Flygplats 
AB fram till 31 december 2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

UtdraasbestyrkandeJusterandessiwatur
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§371 Dnr KS 2022/01307-1.1.1

Val av ledamot till Nya Västerås Flygplats AB

Beslut
Jan Andhagen väljs till ledamot i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB 
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt.

Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst 
nio ledamöter. Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträdet den 17 oktober 
2022 en vice ordförande och en ledamot i styrelsen från och med den 1 
januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige har nu att utse 
ytterligare en ledamot till styrelsen.

Justerandes^Ufiafur' Utdraasbestvrkande
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§372 Dnr KS 2022/01452-1.1.1

Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Mikael Dimgård (S)

Beslut
1. Mikael Dimgård (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
förskolenämnden.

2. Siban Sarhan (S) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Mikael Dimgård (S) som har valts till ersättare i förskolenämnden för 
mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes sis Utdragsbestvrkande
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§ 373 Dnr KS 2022/01453-1.1.1

Val av ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Mälardalen efter Mikael Dimgård (S)

Beslut
1. Mikael Dimgård (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen.

2. Mikael Lindh (S) väljs till ny ersättare i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Mälardalen för tiden från och med den 1 januari 2023 och 
fyra år framåt.

Ärendebeskrivning
Mikael Dimgård (S) som har valts till ersättare i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Mälardalen för tiden från och med den 1 januari 2023 och 
fyra år framåt har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes signati Utdragsbestyrkande
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§374 Dnr KS 2022/01459-1.1.1

Entledigande av Matilda Antonsson (S) som ersättare i 
fastighetsnämnden

Beslut
1. Matilda Antonsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
fastighetsnämnden.

Ärendebeskrivning
Matilda Antonsson (S) som har valts till ersättare i fastighetsnämnden för 
mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signat Utdragsbestvrkande
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§ 375 Dnr KS 2022/01470-1.1.1

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Alexandra Olsson 
(S)

Beslut
1. Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.

2. Mikael Sandberg (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Alexandra Olsson (S) som har valts till ersättare i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signat Utdragsbestvrkande
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§ 376 Dnr KS 2022/01467-1.1.1

Val av ny ersättare i Västmanlandsmusiken efter Alexandra
Olsson (S)

Beslut
1. Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
Västmanlandsmusiken.

2. Ann-Louise Molin Östling (S) väljs till ny ersättare i 
Västmanlandsmusiken till och med 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Alexandra Olsson (S) som har valts till ersättare i Västmanlandsmusiken till 
och med 31 december 2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Utdraasbestyrkande
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§377 Dnr KS 2022/01468-1.1.1

Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Alexandra 
Olsson (S)

Beslut
1. Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i individ- 
och familjenämnden.

2. Frida Gunnarsson (S) väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Alexandra Olsson (S) som har valts till ledamot i individ- och 
familjenämnden för mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes ir Utdragsbestvrkande
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§378 Dnr KS 2022/01469-1.1.1

Val av ny 1 :e vice ordförande i miljö- och konsumentnämnden 
efter Alexandra Olsson (S)

Beslut
1. Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som l:e vice ordförande i 
miljö- och konsumentnämnden.

2. Muddei Abdullahi (S) väljs till ny 1 :e vice ordförande i miljö- och 
konsumentnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Alexandra Olsson (S) som har valts till 1 :e vice ordförande i miljö- och 
konsumentnämnden för mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes sis Utdragsbestvrkande
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§379 Dnr KS 2022/01471-1.1.1

Val av ny ersättare i Västerås stadshus AB efter Alexandra 
Olsson (S)

Beslut
1. Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Västerås 
stadshus AB.

2. Mikael Sandberg (S) väljs till ny ersättare i Västerås stadshus AB för tiden 
från och med 1 januari 2023 och fyra år framåt.

Ärendebeskrivning
Alexandra Olsson (S) som har valts till ersättare i Västerås stadshus AB för 
tiden från och med 1 januari 2023 och fyra år framåt har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

Justerandes sisrfatur Utdraasbestvrkande
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§380 Dnr KS 2022/01451-1.1.1

Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Michael Liebl (SD)

Beslut
1 . Michael Liebl (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden.

2 . Hannes Elfving (SD) väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Michael Liebl (SD) som har valts till ersättare i byggnadsnämnden för 
mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.

Justerandes signat Utdragsbestvrkande
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§381 Dnr KS 2022/01213-3.9.1

Beslut - Finansiering av bortforsling av avfall från Skultuna 
avfallsdeponi

Beslut
43 mnkr avsätts för att täcka kostnader för att transportera bort och ta hand 
om avfall från fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1.

Ärendebeskrivning
NM Trading & Transport AB har mellan åren 2018 till och med 2020 
bedrivit verksamhet med sortering, lagring och behandling av bygg- och 
rivningsavfall på fastigheten Kvarnbacka 3:1. Bolaget var även fastighets
ägare till Kvarnbacka 3:1. När bolaget försattes i konkurs lagrades ca 25 000 
ton avfall i olika högar och ca 1 900 ton avfall i plastbalar. Marken har av 
Structor konstaterats vara förorenad. Fastigheten ägs för närvarande av NM 
Trading & Transport AB:s konkursbo.

Miljö- och konsumentnämnden har förelagt konkursboet att transportera bort 
och ta hand om det avfall som finns inom fastigheten. Konkursförvaltaren 
har dock meddelat nämnden att det inte finns några medel för att ta bort 
avfallet.

En översiktlig riskutredning har genomförts som omfattade mark- och 
grundvattenundersökningar samt analys av jord i avfallshögarna och i 
fastighetens nordliga vall. Syftet med riskbedömningen var att utreda vilka 
risker som finns ur föroreningssynpunkt med den lagring som skett och sker, 
men även att bedöma riskerna vid en eventuell brand. Miljö- och konsument
nämnden gör utifrån aktuella utredningar bedömningen att avfallet behöver 
transporteras bort. Naturvårdsverket meddelade den 30 maj 2022 att det inte 
finns förutsättningar för statligt stöd utifrån resultatet av dessa utredningar.

Kostnaderna för borttransportering av avfall bedöms kunna uppgå till 43 
mnkr för Västerås stad baserat på beräkningar från VafabMiljö och erfaren
heter från liknande hantering i Botkyrka. Kostnaden är svårbedömd och kan 
bli både högre och lägre än de beräkningar som genomförts.

Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag:

Förslag till kommunfullmäktige

43 mnkr avsätts för att täcka kostnader för att transportera bort och ta hand 
om avfall från fastigheten Västerås Kvarnbacka 3:1.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund (KD), Markus Lindgren (MP), Jonas 
Cronert (S) och Tobias Utterstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Justerandes sign; Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden

Justerandes sign: Utdragsbestyrkande
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§ 382 Dnr KS 2022/00024-1.4.2

Beslut - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2022 för Västerås 
stad

Beslut
1. Rapporten godkänns.

2. Nämnder med underskott ska sätta in åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 per 31 augusti för staden och koncernen överlämnas från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.

Årets prognos för Västerås stads koncern visar ett positivt resultat på 1 223 
mnkr, vilket är 339 mnkr bättre än budget. Avvikelsen kommer främst från 
högre resultat i Mälarenergi på grund av höga elpriser, samt i Västerås stad.

Prognosen för Västerås stads koncerns investeringar är 3 002 mnkr, varav 
1 894 i bolag och kommunalförbund, huvudsakligen i Mälarenergi, 888 
mnkr, och Mimer, 763 mnkr, samt 599 mnkr i fastighetsinvesteringar i 
Västerås stad. Utifrån det relativt låga utfallet hittills i år i staden så kan årets 
utfall komma att bli lägre än vad som nu prognosticeras.

Årets prognos för Västerås stad är redovisar ett överskott på 381 mnkr,

3, 9 % av skatter och generella bidrag mot budgeterade 1,6 %. I prognosen 
ingår en ökning av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag med 
253 mnkr.

Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 66 mnkr exklusive 
realisationsvinster, exploaterings- och leasingöverskott.

Underskott prognostiseras i tekniska nämnden (-3 mnkr) och nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande (-12 mnkr).

Sammantaget har bolag och kommunalförbund en prognos på överskott mot 
budget med 134 mnkr.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

1. Rapporten godkänns.

2. Nämnder med underskott ska sätta in åtgärder för att nå en ekonomi i 
balans.

Yrkanden
Staffan Jansson (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Lundberg (L), Roger 
Haddad (L) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Justerandes sigrtatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Samtliga nämnder

Berörda bolag och kommunalförbund

Justerandes sign; Utdragsbestvrkande
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§ 383 Dnr KS 2022/01087-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 juni 2022

Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 
familj enämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med 
juni 2022 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, individ- 
och familj enämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med 
juni 2022.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje- 
nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds
beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2022 
anmäls och läggs till handlingarna.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Individ- och familjenämnden

Äldrenämnden

Utdraasbestyrkande
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§ 384 Dnr KS 2022/01141-1.6.2

Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 juni 2022

Beslut
Nämnden för personer med funktionsneds ättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 2022 
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS 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 
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 
kvartal april till och med juni 2022.

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 
verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 2022 
anmäls och läggs till handlingarna.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes sis Utdragsbestyrkande
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§ 385 Dnr KS 2022/01107-1.4.2

Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
hösten 2022

Beslut
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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 
2022 och beslutade att lämna följande 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, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes si) Utdragsbestyrkande
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§ 386 Dnr KS 2020/00429-1.6.1

Beslut - Revisionsrapport 2020:2 - Granskning av stadens 
hållbarhetsarbete och Agenda 2030

Beslut
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Särskilt yttrande
Markus Lindgren (MP) och Anna Thunell (MP) inkommer med ett särskilt 
yttrande:

”Revisionsrapporten från EY är i sig utmärkt utförd, men slutsatserna är 
farligt bedrägliga, då de politiskt formulerade målen som granskningen 
baserats på är hopplöst otillräckliga. Västerås, med sin starka 
elektrifieringsindustri och sitt nya universitet, borde vara en av de kommuner 
som bär ledartröjan i omställningen. Så är tyvärr inte fallet. I stället för 
nuvarande klimatmål behöver kommunen sikta mot nivåer som ligger i linje 
med forskningen och vårt åtagande gentemot Parisavtalet. För att nå dit 
skulle Västerås kommungeografiska område behöva nå netto-nollutsläpp 
senast 2035. Det vore ett mål som vi i Miljöpartiet kunde stå för, snarare än 
den halvmesyren som EY har fått utvärdera.”

Ärendebeskrivning
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
genomfört en granskning av stadens hållbarhetsarbete och Agenda 2030. 
Syftet med granskningen var att bedöma huruvida kommunen har 
ändamålsenliga och effektiva processer för att underbygga och möjliggöra 
uppfyllnad av fullmäktiges hållbarhetsrelaterade mål samt Agenda 2030. EY 
har i granskningen bedömt att kommunstyrelsen, i huvudsak, har tillräckliga 
strukturer och förutsättningar för att underbygga och möjliggöra uppfyllnad 
av fullmäktiges hållbarhetsrelaterade mål samt Agenda 2030.

Utifrån vad som framkommit i granskningen rekommenderas 
kommunstyrelsen att genomföra några förbättringar samt utveckling i vissa 
områden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Joel Hijstee (V) och Carin Lidman (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatui Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes sinn; Utdraasbestyrkande
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§ 387 Dnr KS 2015/00671-213

Beslut - Antagande av Fördjupad översiktsplan Västerås hamn 
och Hacksta (FÖP 67)

Beslut
Fördjupningen av översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.

Ärendebeskrivning
Den 20 maj 2015 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att 
tillsammans med berörda aktörer upprätta förslag till fördjupning av 
Översiktsplan 2026 för Västerås hamn och Hacksta.

Fördjupning av översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var utsänd på samråd under hösten 
2017 och utsänd på granskning under tiden 16 november 2018 till 18 januari 
2019. Planhandlingen och miljökonsekvensbeskrivningen har efter både 
samråd och granskning bearbetats och reviderats. De synpunkter som kom in 
under granskningen och hur dessa har beaktats i planarbetet redovisas i det 
särskilda utlåtandet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 26 oktober 
2022 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Fördjupningen av översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.

Yrkanden
Tomas Karlsson (S), Carin Lidman (S), Monica Stolpe-Nordin (C), Samuel 
Stengård (KD) och Anna Nordanberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till

B y ggnadsnämnden
F astighetsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Utdraasbestyrkande
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§ 388 Dnr KS 2021/01818-1.5.2

Beslut - Svar på motion från (M) om mer företagsvänliga 
nämnder i Västerås stad

Beslut
Motionen bifalls.

Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee 
(V) och Vicktoria Bagi (V) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee 
(V) och Vicktoria Bagi (V) inkommer med ett särskilt yttrande:

"I Västerås gäller bästa möjliga möte, det gäller såklart också de nämnder 
som har kontakt med företag oavsett om det exempelvis gäller etablering 
eller serveringstillstånd. Att arbeta med bästa möjliga möte och relationer är 
viktigt och Västerås stad ska fortsätta att vara en kommun som människor 
vill driva företag i. Däremot har privatiseringar och marknadsexperimenten i 
välfärden pågått allt för länge.”

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Terese Pransjö (M) har i en motion med 
rubriken ”Mer företagsvänliga nämnder” föreslagit att samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag att se över hur de kan bli mer företagsvänliga.

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, 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, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden.

Alla nämnder har inkommit med yttrande förutom individ- och 
familjenämnden som avböjde att svara.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att 
nämnderna i sina remissvar förklarat hur de arbetar för att bli mer 
företagsvänliga.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Justerandes signat Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Staffan Jansson (S), Amanda Grönlund (KD), Vicki Skure-Eriksson (C), 
Monica Stolpe-Nordin (C), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), 
Markus Lindgren (MP), Anders Bäckström (SD) och Anna Lundberg (L) 
och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Samtliga nämnder

Justerandes sii Utdrags bestyrkande
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§389 Dnr KS 2021/02358-3.12.4

Beslut - Svar på motion från (SD) om att införa parkeringszoner 
för elsparkcyklar

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD), Ann-Christine From Utterstedt (SD), Stefan Handing 
(SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tobias Utterstedt (SD) 
har 2021-12-02 lämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken 
”Motion från (SD) om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar”.

Motionärerna lyfter att användandet av elsparkcyklar den senaste tiden har 
haft en enorm ökning i Västerås och övriga landet och företagen som hyr ut 
dem blir allt fler. Inte sällan placeras elcyklarna efter användning på ett 
trafikfarligt sätt som leder till olyckor. I vår stad har till och med en tragisk 
dödsolycka inträffat efter att en cyklist kört på en övergiven elsparkcykel på 
en cykelbana. Personer med olika funktionsnedsättningar löper ofta ännu 
större risk att skada sig då elsparkcyklar lämnats på exempelvis trottoarer. 
Flera kommuner har beslutat att inte tillåta elsparkcyklar då problemen med 
dessa är för många. Kommuner ansvarar för en säker miljö där invånare inte 
skadar sig. Flera kommuner föreslår att införa parkeringszoner och Solna har 
redan infört detta.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige med anledning av 
ovanstående att besluta:

- Att berörd nämnd uppdras att utreda införandet av parkeringszoner för 
elsparkcyklar på strategiska platser i city samt omliggande stadsdelar i 
Västerås.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2021 att remittera motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan 
motionen på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och nämnden 
för idrott-, fritid- och förebyggande. Samtliga nämnder har inkommit med 
yttranden.

I september 2019 gav (MP), (S), (L) och (C) i uppdrag till teknik- och 
fastighetsförvaltningen att arbeta fram riktlinjer för verksamheter som hyr ut 
elsparkcyklar. En projektbeskrivning togs fram och godkändes av tekniska 
nämnden den 24 oktober 2019.1 befintligt uppdrag och i den 
projektbeskrivning som tagits fram ingår bland annat att utreda frågan kring 
specifika uppställningsplatser för elsparkcyklar. Arbetet med att utvärdera 
frågan pågår hos teknik- och fastighetsförvaltningen och en sammanställning 
av utvärderingen bedöms kunna tas upp för hantering av tekniska nämnden 
under våren 2022.

Utdraasbestvrkande
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Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande konstaterar att de inte har något 
att erinra på motionen då cykelparkeringar och liknande hanteras av 
fastighetsägare.

Stadsledningskontoret kan liksom både tekniska nämnden och 
byggnadsnämnden konstatera att förslaget i motionen hanteras inom ramen 
för redan pågående uppdrag från tekniska nämnden. Stadsledningskontoret 
delar även byggnadsnämndens syn på att det i ett sådant uppdrag är viktigt 
att se dessa typer av fordon som en del av ett större system med kopplingar 
till andra färdsätt, exempelvis kollektivtrafiken.

Mot bakgrund av ovanstående bedömer stadsledningskontoret att frågan är 
omhändertagen av berörd nämnd och att motionen därför inte föranleder 
någon ytterligare åtgärd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Jenny Freed (S), Lars Nordin (V) och Anna Thunell (MP) och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes signat Utdragsbestvrkande
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§ 390 Dnr KS 2021/02368-2.8.3

Beslut - Svar på motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och 
upptäcka välfärdsbrott

Beslut
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M), Anna 
Nordin (M), Anna Hård af Segerstad (M), Johan Henriksson (M), Klara 
Helin (M), Enes Bilalovic (M), Stefan Lindh (M), Tomas Salzmann (M), 
Jörgen Andersson (M), Claes Kugelberg (M), Jonas Larsson (M), Maria 
Ringström (M) och Irene Hagström (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) förslag.

Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Caroline 
Frisk (SD), Håkan Malmström (SD), Jan Johansson (SD), Vilgot Rydberg 
Hansson (SD), Sven Jonsson (SD) och Anders Bäckström (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Caroline Frisks (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om e- 
tjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott föreslagit att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast tillse att en 
e-tjänst kommer till stånd på stadens hemsida där tips om befarade 
välfärdsbrott kan lämnas anonymt.

Kommunfullmäktige har den 2 december 2021 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden och äldrenämnden.

Samtliga remissinstanser har inkommit med remissvar.

Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning framhåller att en 
visselblåsarfunktion redan finns som e-tjänst i staden. Nämnden anser därför 
att den existerande visselblåsarfunktionen kan användas för det ändamål som 
motionen anger.

Individ- och familj eförvaltningen har sedan 2006 arbetat metodiskt med att 
upptäcka försök till bedrägerier och utreda dessa. Det förekommer idag 
regelbundet att allmänheten tar kontakt med förvaltningen och förmedlar 
misstanke om att någon uppgett oriktiga uppgifter vilka sedan utreds. 
Nämnden menar att en e-tjänst i vilken medborgaren kan lämna uppgifter 
främst är ett komplement till den befintliga möjligheten att via telefon eller 
brev upplysa förvaltningen om misstänkta felaktiga utbetalningar.

Justerandes sisnatur Utdragsbestvrkande
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Äldrenämnden bedömning är att det inte är svårigheter med att få in själva 
informationen gällande välfärdsbrott som är problemet utan snarare att 
kunna bevisa och utreda misstanken rent konkret. Nämnden anser att den 
redan existerande visselblåsarfunktionen kan användas för ändamålen som 
motionen anger och ser därför inget behov av ytterligare en tjänst.

I nämndernas yttranden framgår att de berörda förvaltningarna redan arbetar 
organiserat med att komma tillrätta med bidragsfusk. Det framgår även att 
anmälningar redan kommer in via andra vägar och individ- och 
familjeförvaltningen menar att en e-tjänst av den typ som föreslås i motionen 
främst skulle fungera som ett komplement till de andra kanalerna. Det 
framhålls också från vård- och omsorgsförvaltningen att svårigheten inte är 
att få in information om välfärdsbrott utan snarare att kunna utreda och 
bevisa misstanken. Stadsledningskontorets bedömning är därför att 
eventuella insatser för att komma tillrätta med välfärdsbrott därför i första 
hand bör läggas på detta område, då svårigheten inte är att få in 
informationen utan att kunna utreda ärendena.

Gällande förslaget från nämnden för personer med funktionsnedsättning och 
äldrenämnden om att den befintliga visselblåsarfunktionen skulle kunna 
användas för att rapportera välfärdsbrott så anser stadsledningskontoret att 
det inte är ett lämpligt alternativ. I riktlinjen för visselblåsarfunktionen 
framgår att den har inrättats för att underlätta för anmälare/visselblåsare att 
anmäla misstanke om korruption, oegentligheter och allvarliga 
missförhållanden i den egna verksamheten. Den är alltså inte avsedd för att 
externa personer ska kunna rapportera in välfärdsbrott. Bedömningen från 
stadsledningskontoret är därför att det inte är lämpligt att använda 
visselblåsarfunktionen till det ändamål som föreslås i motionen, då 
respektive syfte och målgrupp för tjänsterna är helt olika.

Det finns i övrigt redan ett webbformulär på Västerås stads hemsida där 
synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten på ett enkelt sätt 
kan lämnas. Staden arbetar strukturerat med synpunkter och klagomål och 
enligt den policy som har antagits av kommunfullmäktige ska den som har 
synpunkter på verksamheten få svar eller återkoppling om var ärendet 
kommer att hanteras inom två dagar.

Stadsledningskontoret föreslår mot bakgrund av att det redan finns möjlighet 
att anmäla befarade välfärdsbrott via stadens hemsida att motionen inte 
föranleder någon ytterligare åtgärd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 maj 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Magnus Johansson (S), Amanda Grönlund (KD) och Vicki Skure Eriksson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes s^natur Utdraasbestyrkande
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Claes Kugelberg (M), Anna Nordin (M) och Caroline Frisk (SD) yrkar bifall 
till motionen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag från Magnus Johansson (S) med flera, dels bifall 
till motionen från Claes Kugelberg (M) med flera. Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Kopia till
Äldrenämnden

Individ- och familj enämnden

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justerandes si-sfiatur Utdragsbestvrkande
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§ 391 Dnr KS 2021/02370-8.0.2

Beslut - Svar på motion från (M) om att införa 
Helsingborgsmodellen ”Våga bry dig" i Västerås stad

Beslut
Motionen bifalls.

Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee 
(V) och Vicktoria Bagi (V) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee 
(V) och Vicktoria Bagi (V) inkommer med ett särskilt yttrande:

”Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och kommer alltid jobba på olika sätt 
för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Politiken måste möjliggöra att det 
arbetet hela tiden görs. Många av de förslag vi har lagt i frågan genom åren 
har också fått bifall.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de metoder vi beslutar om att 
använda oss av är evidensbaserade och väl förankrade hos de som har 
expertisen. Våga bry dig från Helsingborg är en utökning av det som från 
början var Huskurage. Idén med Huskurage har fått en del kritik och det 
tycker vi är viktigt att ha med sig när vi tar sådana här beslut.

Det har kommit kritik från både ROKS som står för Riksorganisationen för 
kvinno- och tjejjourer i Sverige, som menar på att det kan vara väldigt farligt 
för grannar att ringa på när de misstänker att det är någon som utsätts för 
våld. Men även från polisen på grund av att det är alldeles för farligt för 
personer som inte är polis att försöka stoppa våld som sker i hemmet.

Och något annat vi vänder oss mot är när personer försöker profitera sig på 
frågor som att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Vi hade sett att Kvinnohuset i Västerås och polisen fått vara med och säga 
sitt i frågan, det är bland annat de som besitter kunskapen och erfarenheterna 
i frågan.”

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 
införa Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad föreslagit att 
införa ”Våga bry dig” modellen i Västerås. Moderaterna menar att Västerås 
stad, genom ett strukturerat arbete och information kan skapa tryggare 
bostadsområden där de boende hjälper staden med det förebyggande och 
sociala arbetet. De menar vidare att det kommer att behövas fler 
bostadsområden som karaktäriseras av medkänsla och civilkurage och 

Justerandes sisnatur- Utdragsbestvrkande
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grannar som har kunskap om hur de kan agera om de känner oro för någon i 
deras närhet.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta:

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera, införa och samordna en 
modell motsvarande "Våga bry dig" i Västerås.

Kommunfullmäktige har den 2 december 2021, § 503 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till individ- och familj enämnden, nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande och Bostad AB Mimer.

Individ- och familj enämnden och Bostad AB Mimer har inkommit med 
remissvar inom angiven tid (IFN 2021/00695-1.7.1). Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande har inkommit med remissvar den 17 maj 2022 (NIFF 
2022/00112- 1.7.1).

Individ- och familjenämnden, Bostadsbolaget Mimer och nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 
De ställer sig positiva till införandet metoden Våga bry dig, men det kräver 
samverkan. Individ- och familj enämnden nämner samverkan inom 
kommunen, Länsstyrelsen, polisen, kvinnojouren och bostadsbolag.

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att 
arbetet är påbörjat hos Bostad AB Mimer under våren 2021, men någon 
modell är ännu inte implementerad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Justerandes signa Utdragsbestvrkande
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§ 392 Dnr KS 2021/01537-3.10.4

Beslut - Svar på motion från (SD) om att verka för att Västerås 
flygplats blir beredskapsflygplats

Beslut
Motionen bifalls.

Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee 
(V) och Vicktoria Bagi (V) deltar ej i beslutet.

Särskilt yttrande
Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh (V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee 
(V) och Vicktoria Bagi (V) inkommer med ett särskilt yttrande:

"Trafikverket har utrett behovet av beredskapsflygplatser och har då 
konstaterat att Västerås inte var en av dom. Vänsterpartiet anser att den 
utredningen var grundlig och väl genomförd och ser ingen anledningen till 
att utreda det igen när det just har gjorts."

Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Tobias Utterstedt (SD), Caroline 
Frisk (SD), Håkan Malmström (SD), Jan Johansson (SD), Vilgot Rydberg 
Hansson (SD), Sven Jonsson (SD) och Anders Bäckström (SD) inkommer 
med ett särskilt yttrande:

”Omvärldsläget är ovisst och att stärka sin egen beredskap är av vikt för att 
säkra befolkningen. Beslut om vilka flygplatser som utses till 
beredskapsflygplatser ligger inte hos kommunfullmäktige. Däremot kan 
kommunen på olika sätt framföra de fördelar som Västerås flygplats faktiskt 
har i händelse av king eller kris. Det är glädjande att en majoritet i 
kommunstyrelsen nu bifaller Sverigedemokraternas motion.”

Reservation
Markus Lindgren (MP) och Anna Thunell (MP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Markus Lindgrens (MP) förslag.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 
motion med rubriken Motion från (SD) om att verka för att Västerås 
flygplats blir beredskapsflygplats föreslagit att kommunen ska informera 
regeringen samt berörda myndigheter om att beslutet att avveckla Nya 
Västerås flygplats AB har dragits tillbaka samt att det finns goda 
förutsättningar att verka som beredskapsflygplats.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2021, § 345 remitterat motionen 
till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatui Utdragsbestyrkande
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Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att 
uppgifterna om flygplatsen måste kommuniceras för att öka möjligheterna 
till att flygplatsen ska klassas som beredskapsflygplats.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2022 
och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:

Motionen bifalls.

Yrkanden
Erik Johansson (SD), Vicki Skure Eriksson (C), Jonathan Taki (C), Tomas 
Salzmann (M), Curt-Åke Larsson (KD) och Denise Norström (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Markus Lindgren (MP) yrkar avslag till motionen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag från Erik Johansson (SD) med flera, dels avslag 
till motionen från Markus Lindgren (MP). Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning varvid den 
genomförs. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 393 Dnr KS 2022/00163-4.2.1

Beslut - Svar på motion från (M) om ändrade riktlinjer för 
tillfälliga serveringstillstånd

Beslut
Motionen bifalls.

Staffan Jansson (S), Ann-Louise Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig 
Nilsson (S), Thomas Karlsson (S), Maria Kesselring (S), Anders Teljebäck 
(S), Jenny Freed (S), Carin Lidman (S), Magnus Johansson (S), Anna Grön 
(S), Anton Tysklind (S), Denise Norström (S), Patrik Zvar (S), Mathias 
Mardani (S), Anny Bustos Teljebäck (S), Mikael Dimgård (S), Lena 
Burström (S), Jonas Berglind (S), Anna Maria Romlid (V), Hawar Asaiesh 
(V), Lars Nordin (V), Joel Hijstee (V), Vicktoria Bagi (V), Vicki Skure- 
Eriksson (C), Eva-Lotta Svensson (C) och Jonathan Taki (C) deltar inte i 
beslutet.

Särskilt Yttrande
Samuel Stengård (KD), Curt-Åke Larsson (KD), Joakim Widell (KD) och 
Eric Söderberg (KD) inkommer med ett särskilt yttrande:

"Kristdemokraterna yrkade på bifall till denna motion i kommunstyrelsen 
utifrån det faktum att det vid motionens inlämnande redan var ett pågående 
arbete rörande ärende som omhändertog intentionerna i denna motion.

Vi vill dock poängtera att den ordning som vi framgent måste vidhålla är att 
det är miljö och konsumentnämnden, som är den nämnd som har 
myndighetsansvaret för alkoholtillstånd och regelverk inom området, är de 
som ska hantera dessa frågor, inte kommunfullmäktige."

Staffan Jansson (S), Ann-Louise Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig 
Nilsson (S), Thomas Karlsson (S), Maria Kesselring (S), Anders Teljebäck 
(S), Jenny Freed (S), Carin Lidman (S), Magnus Johansson (S), Anna Grön 
(S), Anton Tysklind (S), Denise Norström (S), Patrik Zvar (S), Mathias 
Mardani (S), Anny Bustos Teljebäck (S), Mikael Dimgård (S), Lena 
Burström (S) och Jonas Berglind (S) inkommer med ett särskilt yttrande:

”Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet. Vi anser att 
kommunfullmäktige inte bör gå in i miljö- och konsumentnämndens 
myndighetsutövning och därmed begränsa nämndens handlingsutrymme vid 
eventuella framtida revideringar av riktlinjen. Det är också viktigt ur den 
rådande delegationsordning som gäller.”

Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken 
Motion om ändrade riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd föreslagit att 
skrivningarna i Riktlinjer för serveringstillstånd bör ändras så att de speciella 
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begränsningarna för öl, cider och spritdrycker tas bort för att kunna få 
tillfälliga serveringstillstånd.

Kommunfullmäktige har den 3 februari 2022 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Motionen har remitterats till miljö- och konsumentnämnden som inkommit 
med i huvudsak följande synpunkter:

Tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas i samband med festivaler och 
evenemang i staden som Cityfestivalen, Summer meet eller liknande. 
Tillstånden regleras i Riktlinjer för serveringstillstånd. Riktlinjerna anger att 
tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas för servering av starköl och cider, 
max 4,5 volymprocent och/eller vin. Det framgår också av riktlinjerna att 
tillstånd för servering av spritdrycker inte lämnas vid tillfälliga 
serveringstillstånd.

Miljö- och konsumentnämnden bedömer att det skulle kunna finnas en risk 
att servering av spritdrycker vid evenemang leder till en högre 
berusningsgrad och därmed en minskad trygghet för besökarna vid 
evenemanget. Att behålla en mer restriktiv hållning i riktlinjerna kan också 
motiveras med stadens övergripande mål om trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete. Nämnden ser samtidigt att det kan vara rimligt 
med vissa lättnader i riktlinjerna.

Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att riktlinjerna ändras så att 
tillfälliga serveringstillstånd kan beviljas för servering av starköl och cider 
utan begränsning i alkoholhalt och/eller vin. Även servering av spritdrycker 
skulle kunna beviljas i vissa fall, men eftersom det inte finns erfarenhet i 
staden av servering av spritdrycker vid evenemang bör det i så fall ske under 
en prövoperiod för att sedan utvärderas.

Barnperspektivet bör även vägas in vid evenemang som lockar många barn 
och unga, som exempelvis Cityfestivalen. Därför bör det tydligt framgå att 
stor återhållsamhet ska gälla vid ansökningar om serveringstillstånd i 
samband med evenemang som riktar sig till barn och ungdomar.

Miljö- och konsumentnämnden har även remitterat motionen till 
Polismyndigheten som lämnat följande synpunkter:

En ändring av riktlinjerna för tillfälligt serveringstillstånd i Västerås ställer 
krav på den sökande i form av mer personal och ordningsvakter för att kunna 
kontrollera serveringsytan. Vid större evenemang under sommartid antas det 
finnas serveringspersonal som är yngre och saknar erfarenhet varför 
utbildning i regelverket vid försäljning av alkohol är absolut nödvändigt för 
att till exempel förhindra överförsäljning. All personal ska ha utbildning i 
den så kallade berusningstrappan.

Sedan miljö- och konsumentnämnden upprättade sitt yttrande har nämnden 
beslutat att ändra riktlinjer för serveringstillstånd så att tillfälliga 
serveringstillstånd kan beviljas för servering av starköl och cider utan 
begränsning i alkoholhalt och/eller vin, samt att även servering av 
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spritdrycker kan beviljas. Nämnden gav vidare förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera förändringarna inför nästa evenemangssäsong. Därmed har 
intentionen i motionen uppfyllts.

Då motionen kom in före nämndens beslut ska den enligt de rutiner som 
tillämpas i Västerås stad normalt bifallas. I den aktuella frågan så skulle ett 
bifall dock innebära att kommunfullmäktige går in i miljö- och 
konsumentnämndens myndighetsutövning och begränsar nämndens 
handlingsutrymme vid eventuella framtida revideringar av riktlinjen. Därför 
föreslår stadsledningskontoret att motionen inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 augusti 
2022. Protokollsutdrag delges innan sammanträdet.

Yrkanden
Stefan Lindh (M), Anna Thunell (MP), Samuel Stengård (KD), Jacob 
Axelson (L) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Miljö- och konsumentnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 394 Dnr KS 2022/01352-8.5.3

Svar på interpellation från (L) till ordföranden i nämnden för 
personer med funktionsnedsättning om konsekvenser av avslag 
enligt Lagen om stöd och service, LSS

Beslut
Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Roger Haddad (L) anmälde på kommunfullmäktige den 17 oktober 2022 en 
interpellation till ordföranden i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning om konsekvenser av avslag enligt Lagen om stöd och 
service, LSS.

7/
Justerandes signat Utdragsbestvrkande
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§395 Dnr KS 2022/01528-9.1.8

Fråga från (L) till kommunstyrelsens ordförande om Västerås 
arbete mot kriminalitet

Beslut
1. Frågan anmäls.

2. Frågan förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Roger Haddad (L) anmäler en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
Västerås arbete mot kriminalitet.

Justerandes signs Utdragsbestvrkande
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§396 Dnr KS 2022/01522-3.9.1

Interpellation från (M) till miljö- och konsumentnämndens 
ordförande om NMTs avfallsanläggning i Skultuna

Beslut
1. Interpellationen anmäls.

2. Interpellationen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Irene Hagström (M) anmäler en interpellation till miljö- och 
konsumentnämndens ordförande om NMTs avfallsanläggning i Skultuna.

Justerandes sii ir Utdraesbestvrkande
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§397 Dnr KS 2022/01523-2.8.1

Interpellation från (M) till kulturnämndens ordförande om 
biblioteket ska användas för att uppmuntra lagbrott

Beslut
1. Interpellationen anmäls.

2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmäler en interpellation till kulturnämndens 
ordförande om biblioteket ska användas för att uppmuntra lagbrott.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§398 Dnr KS 2022/01547-2.5.0

Motion från (MP) om miljöpartiets årsplan 2023

Beslut
Motionen anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmäler en motion om miljöpartiets årsplan 2023.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-10

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

51 (53)

§399 Dnr KS 2022/01548-2.7.0

Motion från (M) om att öka tryggheten

Beslut
Motionen anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) anmäler en motion om att öka tryggheten.

Justerandes sisnatur Utdraesbestyrkande
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§400 Dnr KS 2022/01550-10.4.3

Motion från (M) om lättläst för demokratiska beslut

Beslut
Motionen anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) anmäler en motion om 
lättläst för demokratiska beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§401 Dnr KS 2022/01549-2.5.0

Motion från (M) om att utlysa tävling för att uppmärksamma 
onödiga utgifter

Beslut
Motionen anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Johan Henriksson (M) anmäler en motion om 
att utlysa tävling för att uppmärksamma onödiga utgifter.

Justerand.es .sian: Utdraesbestvrkande

Justerand.es

