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Beslut - Återrapportering av uppdrag - Tillsätta en tjänst för att
driva och samordna stadens förebyggande arbete med
jämställdhet och våldsprevention
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Marcus Jacobson (M), Anna Hård af Segerstad (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) förslag på tillägg enligt följande:
"I samband med beslutet om att bifalla motionen har vi lyft frågan om
tjänsten också ska inkludera samordning av stadens arbete mot
hedersrelaterat våld. För att vara säkra på att samordning också kommer att
ske föreslår vi att i samband med återrapporten också besluta om att tjänsten
ska inkludera samordning av hedersrelaterat våld."
Ärendebeskrivning
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i november 2018,
föreslog Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Olle
Kvarnryd (V) och Victoria Bagi (V) att tillsätta en tjänst med uppdraget att
driva och samordna stadens förebyggande arbete med ett övergripande
ansvar för jämställdhet och våldsprevention i Västerås stad. Syftet med
motionen var att samla och växla upp arbetet.
Motionen bifölls av kommunfullmäktige i januari 2020 och överlämnades
till stadsledningskontoret för verkställande.
En rekryteringsprocess inleddes i början av april 2020 och intervjuer av fyra
kandidater i maj resulterade i anställning av en strateg som påbörjade sin
tjänst 2020-08-31.
Strategen är placerad inom Stadsledningskontorets Hållbarhetsenhet och har
våldsprevention och jämställdhet som ansvarsområden.
Stadsledningskontoret har agerat i enlighet med beslutet i motionen från
kommunfullmäktige. Uppdraget är återrapporterat och föreslås avslutas
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
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Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att det i beslutet läggs till att tjänsten också
inkluderar samordning av arbetet med hedersrelaterat våld.
Marcus Jacobson (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar
bifall till Elisabeth Unells (M) förslag på tillägg.
Anna Maria Romlid (V), Anna Lundberg (L) och Vicki Skure Eriksson (C)
yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag till Elisabeth Unells
(M) förslag på tillägg.
Proposition
Inledningsvis finner ordföranden att det finns två förslag till beslut avseende
Elisabeth Unells (M) förslag på tillägg, dels bifall från Marcus Jacobson (M)
med flera, dels avslag från Anna Maria Romlid (V) med flera. Ordföranden
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Vidare finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut avseende
stadsledningskontorets förslag i övrigt och att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med detta.
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Tjänsteutlåtande - Uppdrag - Tillsätta en tjänst för att driva och
samordna stadens förebyggande arbete med jämställdhet och
våldsprevention
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i november 2018,
föreslog Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Olle
Kvarnryd (V) och Victoria Bagi (V) att tillsätta en tjänst med uppdraget att
driva och samordna stadens förebyggande arbete med ett övergripande
ansvar för jämställdhet och våldsprevention i Västerås stad. Syftet med
motionen var att samla och växla upp arbetet.
Motionen bifölls av kommunfullmäktige i januari 2020 och överlämnades
till stadsledningskontoret för verkställande.
En rekryteringsprocess inleddes i början av april 2020 och intervjuer av fyra
kandidater i maj resulterade i anställning av en strateg som påbörjade sin
tjänst 2020-08-31.
Strategen är placerad inom Stadsledningskontorets Hållbarhetsenhet och har
våldsprevention och jämställdhet som ansvarsområden.
Stadsledningskontoret har agerat i enlighet med beslutet i motionen från
kommunfullmäktige. Uppdraget är återrapporterat och föreslås avslutas
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