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

2
Dnr KS 2019/01593-8.5.3
Interpellation från (KD) till nämnden för personer med
funktionsnedsättnings ordförande om stadsbidrag för
habiliteringsersättning
Ärendebeskrivning
Amanda Agestav (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den
5 september 2019 en interpellation om statsbidrag för habiliteringsersättning
ställd till nämnden för personer med funktionsnedsättnings ordförande
Magnus Johansson (S).

3
Dnr KS 2019/01659-3.6.2
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om att
kostnaderna för Bostad AB Mimers kontorsbygge skenat
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 5 september 2019 en interpellation om att kostnaderna för Bostads AB
Mimers kontorsbygge skenat ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders
Teljebäck (S).

4
Dnr KS 2019/01655-2.4.11
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om det
stora antalet utköpta medarbetare inom Västerås stad
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
september 2019 en interpellation om det stora antalet utköpta medarbetare
inom Västerås stad ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S).
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5
Dnr KS 2019/01677-10.4.3
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande om att
ojämlikheterna ökar i Västerås
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den
5 september 2019 en interpellation om att ojämlikheterna ökar i Västerås
ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S).

6
Dnr KS 2019/01928-6.0.5
Interpellation från (SD) till förskolenämndens ordförande om
barnverksamhet med koppling till terrorism och extremism
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
oktober 2019 en interpellation om barnverksamhet med koppling till terrorism och extremism ställd till förskolenämndens ordförande Vicki Skure
Eriksson (C).

7
Dnr KS 2019/01898-3.12.5
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om höjd
parkeringsnorm
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 3 oktober 2019 en interpellation om höjd parkeringsnorm ställd till
kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S).

8
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

9
Dnr KS 1831789Information om aktuella detaljplaner
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Dnr KS 2020/00133-1.2.1
Korrigering av paragrafnumrering i kommunfullmäktiges
protokoll
Förslag till beslut:
1. Paragrafnumreringen i protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde
den 5 december ändras så att ärendet Taxa för förhandsbesked 2020 inom
byggnadsnämndens verksamhet får § 342.
2. Numreringen på protokollets förstasida ändras så att det framgår att
protokollet omfattar paragraferna 314-340 samt 342-380.
Ärendebeskrivning
I protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2019
har två fel uppstått gällande paragrafnumreringen.
Ärendet Taxa för miljö - och konsumentnämndens livsmedelskontroll anpassning till ny kontrollförordning förklarades omedelbart justerat och
lyftes då enligt gällande rutiner ur huvudprotokollet och gavs § 341. En
paragraf gällande information om Musikhjälpen tillkom sedan i huvudprotokollet, vilket medförde att paragrafnumreringen i dokumentet flyttades
ett steg. Därmed finns det nu två § 341 men ingen § 342. Utifrån detta
föreslås att paragrafnumret för ärendet Taxa för förhandsbesked 2020 inom
byggnadsnämndens verksamhet ändras så att ärendet får § 342.
Numreringen på protokollets förstasida blev också fel då det skrevs att
protokollet omfattade paragraferna 341-343, vilket var felaktigt. Utifrån
detta, samt ovanstående korrigering av paragrafnumreringen, föreslås att
numreringen på förstasidan ändras så att det framgår att protokollet omfattar
paragraferna 314-340 samt 342-380.

11
Dnr KS 2019/02237-1.1.1
Val av ny nämndeman efter Mattias Bylund (L)
Förslag till beslut:
XX väljs till nämndeman vid Västmanlands tingsrätt för mandatperioden
2020-01-01 - 2023-12-31.
Ärendebeskrivning
Mattias Bylund (L) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.
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Dnr KS 2020/00068-1.1.1
Val av ny ersättare i Fibra AB efter Staffan Jansson (S)
Förslag till beslut:
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Fibra AB.
2. Daniel Pettersson (S) väljs till ny ersättare i Fibra AB intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Staffan Jansson (S) som valts till ersättare i Fibra AB mandatperioden 20182022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

13
Dnr KS 2020/00069-1.1.1
Val av ny ersättare i Samkom AB efter Staffan Jansson (S)
Förslag till beslut:
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Samkom AB.
2. Daniel Pettersson (S) väljs till ny ersättare i Samkom AB intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Staffan Jansson (S) som valts till ersättare i Samkom AB mandatperioden
2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

14
Dnr KS 2019/02175-1.1.1
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Carina
Vallin (S)
Förslag till beslut:
XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Carina Vallin (S) som valts till ersättare i miljö- och konsumentnämnden
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige
entledigade Carina Vallin (S) vid sitt sammanträde den 5 december 2019.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2019/02406-1.1.1
Val av ny ledamot i valnämnden efter Kristofer Åberg (MP)
Förslag till beslut:
1. Kristofer Åberg (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i
valnämnden.
2. Erik Janse (MP) väljs till ny ledamot i valnämnden intill det sammanträde
då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar
nytt val.
Ärendebeskrivning
Kristofer Åberg (MP) som valts till ledamot i valnämnden mandatperioden
2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

16
Dnr KS 2019/02125-1.1.1
Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Pernilla Rinsell
(MP)
Förslag till beslut:
1. Pernilla Rinsell (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
2. Johannes Wretljung Persson (MP) väljs till ny ersättare i
byggnadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Pernilla Rinsell (MP) som valts till ersättare i byggnadsnämnden
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

17
Dnr KS 2019/02069-1.1.1
Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Tove
Engström (MP)
Förslag till beslut:
1. Tove Engström (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i
överförmyndarnämnden.
2. Håkan Wretljung (MP) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Tove Engström(MP) som valts till ersättare i överförmyndarnämnden
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2019/02245-1.1.1
Val av ny ersättare i valnämnden efter Agneta Luttropp (MP)
Förslag till beslut:
1. Agneta Luttropp (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i
valnämnden.
2. Johannes Wretljung Persson (MP) väljs till ny ersättare i valnämnden intill
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Agneta Luttropp (MP) som valts till ersättare i valnämnden mandatperioden
2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

19
Dnr KS 2019/01625-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Per Blomström (SD)
Förslag till beslut:
1. Per Blomström (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Per Blomström (SD) som valts till ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

20
Dnr KS 2019/02320-1.1.1
Val av ny ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Avni Dervishi (M)
Förslag till beslut:
1. Avni Dervishi (M) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Avni Dervishi (M) som valts till ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2019/02289-1.1.1
Val av ny ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Victor Nilsson (M)
Förslag till beslut:
1. Victor Nilsson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. XX väljs till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill
det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Victor Nilsson (M) som valts till ledamot i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

22
Dnr KS 2020/00012-1.1.1
Val av ny ersättare i Nämnden för personer med
funktionsnedsättning efter Stefan Sturesson (KD)
Förslag till beslut:
1. Stefan Sturesson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden
för personer med funktionsnedsättning.
2. Ludwig Eriksson (KD) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Stefan Sturesson (KD) som valts till ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

23
Dnr KS 2019/02321-1.1.1
Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Jesper Songer
(KD)
Förslag till beslut:
1. Jesper Songer (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
2. Stefan Sturesson (KD) väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Jesper Songer (KD) som valts till ersättare i byggnadsnämnden
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2019/01979-1.3.2
Beslut - Tillägg till ägardirektiv för Mimer AB respektive
Mälarenergi AB
Förslag till beslut:
1. Följande tillägg görs till nu gällande ägardirektiv för Bostads AB Mimer
respektive Mälarenergi AB, dnr 207/01454 beslut KFM 2017-09-07 § 308):
"Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen
är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng.
Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen
gällande el, vatten, avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till
närliggande infrastruktur på affärsmässig grund."
2. Ändringen gäller från och med den dag då detta beslut vunnit laga kraft.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen biföll den 9 oktober 2019 ett nämndinitiativ från (S), (L),
(MP) och (C) gällande förändringar av ägardirektiv för Bostads AB Mimer
och Mälarenergi AB, som lyder enligt följande:
"Det pågår ett arbete med översyn av ägardirektiven i Västerås stads bolag.
Den stora översynen kan komma att ta lite tid. I majoritetens 140-punktsprogram som vi har för avsikt att genomföra under mandatperioden finns
flera frågor som kräver förtydligande av ägardirektiven. Vi vill gå före med
dessa och föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att ge Mimer och Mälarenergi AB följande ägardirektiv
Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen
är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng.
Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen
gällande el, vatten, avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till
närliggande infrastruktur på affärsmässig grund."
Ägardirektivet är ett av de viktigaste dokumenten för en styrelse i ett bolag
att följa. Idag pågår ett arbete med att revidera nuvarande ägardirektiv för
alla bolag, vilket beräknas bli färdigt under kvartal 1 2020. Tilläggen som nu
föreslås kommer att till en början att hanteras som ett tillägg till de nuvarande ägardirektiven och i nästa steg arbetas in i stadsledningskontorets kommande förslag till nya ägardirektiv.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 7
november 2019 § 279, för att bereda ärendet ytterligare utifrån följande
punkter:
Nya ägardirektiv tas som helhet.
Definiera vad "Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda
möjliga undantagen är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng" innebär.
Beskriva skillnaden mellan Mälarenergis befintliga uppdrag och det som här
föreslås och eventuella konsekvenser
Tillägg efter återremiss
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- "Nya ägardirektiv tas som helhet."
Då en genomlysning och övergripande revidering av samtliga ägardirektiv
för Stadshus AB:s dotterbolag pågår, innebär det att även ägardirektiven för
Bostads AB Mimer och Mälarenergi AB ses över i sin helhet. Översynen av
ägardirektiven beräknas vara färdigberedd på tjänstemannasidan under
kvartal 1 2020. Utifrån detta görs nu ingen helhetsrevidering, utan tilläggen
hanteras separat.
- "Definiera vad "Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda
möjliga undantagen är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng"
innebär."
- Beskriva skillnaden mellan Mälarenergis befintliga uppdrag och det som
här föreslås och eventuella konsekvenser
De båda tilläggen i ägardirektiven som föreslås för Bostads AB Mimer och
Mälarenergi AB behöver arbetas in omsorgsfullt i den revidering av ägardirektiven som pågår. Bolagen behöver som brukligt analysera effekterna av
förändringarna i ägardirektivet.
De tjänster som Mälarenergi erbjuder ska följa befintlig lagstiftning, vilket
också finns förtydligat i nu gällande ägardirektiv. Tillägget medför inte att
bolaget tar på sig ansvar för verksamheter eller infrastruktur som har andra
huvudmän.
Tillägget till ägardirektivet för Mimer innebär ett förtydligande av bolagets
uppdrag i fråga om vilka fastigheter bolaget ska äga och förvalta.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
december och beslutade då att lämna följande förslag:
1. Följande tillägg görs till nu gällande ägardirektiv för Bostads AB Mimer
respektive Mälarenergi AB, dnr 207/01454 beslut KFM 2017-09-07 § 308):
"Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen
är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng.
Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen
gällande el, vatten, avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till
närliggande infrastruktur på affärsmässig grund."
2. Ändringen gäller från och med den dag då detta beslut vunnit laga kraft.

25
Dnr KS 2019/02442-3.3.2
Beslut - Försäljning del av fastigheten Västerås 3:28 och del av
fastigheten Västerås 3:25, Skiljebo, Västerås
Förslag till beslut:
Köpe- och exploateringsavtalet avseende del av fastigheterna Västerås 3:28
och Västerås 3:25 godkänns.
Ärendebeskrivning
Fastighetsnämnden beslutade 15 december 2017 att markanvisa del av
fastigheten Västerås 3:28 och del av fastigheten Västerås 3:25, Skiljebo, till
JM AB för byggnation av bostäder och begärde samtidigt ny detaljplan för
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samma område. Arbetet med detaljplan Dp 1898, Västerås 3:28 m.fl.,
Skiljebo, pågår och detaljplanen har varit ute på granskning. Inom
planområdet planeras bostäder i form av flerfamiljshus i 4-7 våningar samt
radhus.
Den 10 december 2019 godkände fastighetnämnden förslag till köpe- och
genomförandeavtal avseende del av fastigheten Västerås 3:28 och del av
fastigheten Västerås 3:25, Skiljebo. Avtalet bygger vidare på
markanvisningsavtalet som tecknades 3 juli 2018 och är godkänt av JM:s
affärsutskott.
Då köpe- och genomförandeavtalet innehåller åtaganden från JM inom
allmän platsmark ska avtalet tecknas innan detaljplanen kan antas. Syftet
med köpe- och genomförandeavtalet är att genomföra markförsäljningen
enligt markanvisningsavtalet, samt reglera andra frågor rörande
genomförandet av detaljplanen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 januari
och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Köpe- och exploateringsavtalet avseende del av fastigheterna Västerås
3:28 och Västerås 3:25 godkänns.

26
Dnr KS 2019/02268-1.3.2
Beslut - Revidering av reglemente för gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Förslag till beslut:
Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar,
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås
har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd. Region
Västmanland är värdregion och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region
Västmanlands organisation.
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphörde den 2020-01-01 och ingår
därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Utifrån detta har ett förslag till reviderat reglemente
utarbetats. Förändringarna i reglementet är i huvudsak redaktionella.
Förslaget ska fastställs av respektive huvudmans fullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 januari
och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
Reviderat reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden godkänns.

11 (17)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2020-01-30

27
Dnr KS 2019/01465-1.3.2
Beslut - Finanspolicy och finansriktlinjer för Västerås stad
Förslag till beslut:
Förslag till ny finanspolicy fastställs, med tillägg av meningen "Syftet med
de strategiska diskussionerna är att ge de största bolagen ett substantiellt
medinflytande över den finansiella risknivån i sin egen balansräkning." sist i
andra stycket under rubriken Ansvar för risk och resultat på sidan 4. Tidigare
finanspolicy upphör därmed att gälla.
Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda finansfunktionen. Förslag
till ny finanspolicy och nya riktlinjer har tagits fram som en konsekvens av
uppdraget.
Stadsledningskontoret har också fått i uppdrag att utreda ett eventuellt
medlemskap i Kommuninvest. Denna fråga behandlas i ett senare ärende.
Västerås stad äger, genom sin bolagskoncern, lånefinansierade tillgångar till
betydande belopp. Den externa skulden är för närvarande cirka 10 miljarder
kronor varav cirka 3,5 miljarder kronor ska refinansieras inom ett år. Skulden väntas öka de kommande åren drivet av befolkningsökning och omfattande investeringar. Staden har också tillgångsförvaltning i form av en pensionsportfölj på cirka 1 miljard kronor och en likviditetsportfölj på cirka 1,5
miljarder kronor.
All upplåning, tillgångsförvaltning och riskhantering i kommunkoncernen är
sedan många år centraliserad till stadens internbank med vidareutlåning till
de kommunala bolagen. Upplåningen sker uteslutande i stadens marknadsprogram med stöd av högsta möjliga kreditbetyg AAA (S&P Global ratings).
Sedan 2013 har den externa skulden fördubblats från cirka 5 miljarder till
cirka 10 miljarder kronor.
Internbanksfunktionen har under de senaste åren haft en låg bemanning och
en något otydlig organisation sett till den växande storleken på stadens skuld
och aktiviteter i de finansiella marknaderna.
I syfte att minska riskerna och sårbarheten i stadens finansverksamhet föreslår stadsledningskontoret ny finanspolicy och nya finansriktlinjer. Förslagen
till styrande dokumenten är en anpassning till nuvarande och planerade
arbetssätt, organisation, bemanning samt rådande marknadsförutsättningar
med målet att åstadkomma en modern internbanksfunktion som är snabbt
anpassningsbar till nya förutsättningar och som präglas av hög grad av
specialisering och särskild kompetens.
Nuvarande styrdokument har i allt väsentligt varit oförändrade sedan 2010.
Strukturen i de uppdaterade dokumenten är helt omgjord.
Finanspolicyn innehåller mål, övergripande principer och riskbegränsande
regler. Reglerna är flyttade till finanspolicyn då de kan anses vara av stor
ekonomisk betydelse för staden och därför bör beslutas av kommunfullmäktige. Uppdateringen av de riskbegränsande reglerna syftar till att öka
manöverbarheten i skuld-förvaltningen och bidra till ökad transparens och
enkelhet i återrapportering och uppföljning samt möjliggöra en mer
marknadsmässig avkastning på stadens finansiella tillgångar.
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Kommunstyrelsen beslutar i finansriktlinjerna om hur staden på bästa sätt
ska leva upp till finanspolicyn. Riktlinjerna beskriver därför i huvudsak
Internbanks-funktionens huvudprocesser, delprocesser samt funktionens
renodlade roller.
Besluten om nya styrdokument kan komma att leda till uppdateringar av
exempelvis delegationsordning, beslut om firmatecknare och fullmakter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 januari
och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
2. Förslag till ny finanspolicy fastställs och tidigare finanspolicy upphör att
gälla.

28
Dnr KS 2018/02631-10.0.1
Beslut - Motion från (M) om att införa tiggeriförbud i Västerås
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Inför tiggeriförbud i
Västerås föreslagit:
Att Västerås stad kompletterar de lokala ordningsföreskrifterna med att
Polismyndighetens tillstånd ska krävas för insamling av pengar om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller
offentlig tillställning.
Att tillstånd inte ska krävas när skolklasser eller hjälporganisationer samlar
in pengar till välgörande ändamål eller liknande.
Att Västerås stad kompletterar de lokala ordningsföreskrifterna med platser
där ett förbud mot passiv insamling av pengar ska gälla.
Kommunfullmäktige har den 7 mars 2019 § 43 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober
2019 och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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29
Dnr KS 2018/01242-5.3.1
Beslut - Motion från (M) om etableringslån istället för
försörjningsstöd
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om etableringslån istället för försörjningsstöd föreslagit att
Västerås Stad istället för försörjningsstöd ger ett etableringslån med återbetalningsskyldighet, under den tid som passerar mellan att LMA- ersättning
och etableringsersättning betalas ut till en nyanländ.
Kommunfullmäktige har den 7 juni 2018 § 185 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden.
Idivid- och familjenämnden har inkommit med remissvar.
Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter.
Att införa etableringslån istället för försörjningsstöd har införts i några
svenska kommuner. Givet att det endast rör sig om få hushåll och att
administrationen ökat i samband med detta, kan de långsiktiga effekterna
inte synliggöras. Nämnden påtalar att frågan kring det sk "glapp" som
uppstår för den enskilde individen bör drivas på nationell nivå så att detta
"glapp" täcks av staten. Nämnden påtalar att ett införande av etableringslån i
Västerås förutsätter en förstärkning av socialsekreterare vid socialkontor
ekonomi.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att det inte
går att visa att ett införande av etableringslån leder till önskade effekter på
individnivå, samt att ett införande av etableringslån skulle medföra ökade
kostander i form av mer administration.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november
2019 och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

30
Dnr KS 2017/00520-1.2.1
Beslut - Motion från (M) angående hemtjänstutförande i Västerås
Förslag till beslut:
1. Punkt 1, 2 och 4 avslås.
2. Punkt 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2017 inlämnades en
motion från Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen.
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Där framgår bakgrunden till Västerås valfrihetsmodell; att man haft valfrihetsmodell inom hemtjänst sedan 2008 och har tillämpat en dubbel valfrihet (kundens val av hemtjänstutförare, samt val av innehåll i tjänsten).
Enligt motionen pågår en process där valfriheten inom hemtjänsten begränsas och försvåras; beslut fattas som försvårar för befintliga hemtjänstföretag
och begränsar etableringsmöjligheterna för nya hemtjänstföretag. Av
motionen framgår att företag lämnar hemtjänsten, då nya krav ställs, då ett
företag måste ha anställd sjuksköterska i det egna företaget. Vidare framgår
att det inte är möjligt för ett företag, som har få hemsjukvårdskunder, att ha
egen sjuksköterska anställd. I motionen framförs att moderaterna har krävt
att hemtjänstföretag i stället ska kunna köpa tjänsten av annan utförare och
att det funnits företag som velat enbart erbjuda hemsjukvård till hemtjänstföretag.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Att företag som utför hemtjänst i Västerås enligt Lagen om valfrihet ska
kunna vara utförare av enbart hemtjänst.
2. Att företag som utför hemsjukvård i Västerås enligt Lagen om valfrihet
ska kunna vara utförare av enbart hemsjukvård.
3. Att hemtjänstföretag som utför hemtjänst i Västerås enligt Lagen om
valfrihet inte ska tvingas anställa sjuksköterskor eller annan legitimerad
personal för att kunna få ett avtal med Västerås stad.
4. Att hemtjänstföretag som har kunder som behöver hemsjukvård ska kunna
erbjuda hemsjukvård genom annan utförare.
Äldrenämnden har yttrat sig kring motionen i juni 2017 och äldrenämnden
anser att punkt 1 och 2 i motionen går emot nämndens inställning om att
hemtjänst och hemsjukvård behöver hållas samman av samma leverantör för
att underlätta det samarbete och teamarbete som anses nödvändigt i professionerna samt för att stärka patientsäkerheten. Att företagare sedan 1 mars
2017 måste erbjuda både hemtjänst och hemsjukvård, är en följd av nämndinitiativ och de politiska beslut som fattats med anledning av det. Nämndens
beslut bygger på att den integration och nära samarbete mellan hemtjänst och
hemsjukvård inte uppnåddes med separerade uppdrag.
Utifrån punkt 3 och 4 lyfter nämnden fram följande: Utifrån lagstiftarens avsikt och nämndens intentioner om en god kvalitativ vård- och omsorg, har
tolkningens gjorts att verksamhetsansvarig för hälso- och sjukvården ska
vara legitimerad med kompetens inom hälso- och sjukvård. Legitimerad
personal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser för de enskilda, kan antingen
vara anställd i företaget eller hyras in.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Punkt 1, 2 och 4 avslås.
2. Punkt 3 föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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31
Dnr KS 2018/02638-2.7.3
Beslut - Motion från (SD) om utveckling av kameraövervakning i
Västerås
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om
utveckling av kameraövervakning i Västerås föreslagit:
Att berörd nämnd får i uppdrag att genomföra en utvecklingsutredning av
kameraövervakning som koncept, med fokus på att identifiera ytterliga
platser där kameraövervakning bedöms öka tryggheten
Att berörd nämnd ges i uppdrag att upprätta kameraövervakning i lämplig
omfattning enligt utredningens eventuella identifierade områden
Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019 § 42 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att kamerabevakning som enskild åtgärd på allmän plats som trygghetsskapande åtgärd
saknar evidens.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

32
Dnr KS 2020/00066-1.4.2
Fråga från (M) till förskolenämndens ordförande om att bekosta
blöjor i förskolan
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16
januari en fråga med rubriken "Fråga med anledning av att kommuner numer
måste bekosta blöjor i förskolan"

33
Dnr KS 2019/01788-2.5.8
Interpellation från (M) till kulturnämndens ordförande om
kommunalt stöd till extremister
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 7 november 2019 en interpellation om kommunalt stöd till extremister
ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (S).
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34
Dnr KS 2019/02137-1.3.2
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande med
anledning av att kommunstyrelsen inte utfört av
kommunfullmäktige beordrat uppdrag
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
november 2019 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Teljebäck (S) med rubriken Interpellation med anledning av att
kommunstyrelsen inte utfört av kommunfullmäktige beordrat uppdrag.

35
Dnr KS 2019/02132-7.4.1
Interpellation från (V) till fastighetsnämndens ordförande om att
Kristiansborgsbadets framtid ska avgöras av de folkvalda
Ärendebeskrivning
Olle Kvarnryd (V) och Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2019 en interpellation ställd till
fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg (L) med rubriken
Kristiansborgsbadets framtid ska avgöras av de folkvalda.

36
Dnr KS 2019/02154-3.1.2
Interpellation från (M) till Byggnadsnämndens ordförande om
planerna för kvarteret Kristiansborgsbadet 1
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 7 november 2019 en interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin (C) med rubriken När öppnar Kristiansborgsbadet?

37
Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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