KALLELSE

1 (10)

Datum

2020-02-27

Kommunfullmäktige

Kallelse och föredragningslista
Enligt uppdrag

Ordförande Lars Kallsäby

Sammanträdesdatum

5 mars 2020

Plats och tid

Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 14.00 (OBS, tiden!)
Sammanträdet kommer att inledas med svar på interpellationer mellan klockan
14.00 och cirka 15.45. Klockan 16.00 fortsätter sedan sammanträdet från
punkt 9, Information från kommunrevisorerna. Eventuella kvarvarande
interpellationer behandlas efter punkt 23, Motion från (M) om att utbilda
kommunanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa.

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2020-02-27

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

2
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).

3
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).

4
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.

5
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.
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6
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?

7
Dnr KS 2020/00158-6.3.4
Interpellation från (V) till Grundskolenämndens ordförande om
Läsa- skriva-räkna garantin tillämpning i Västerås
Ärendebeskrivning
Lars Nordin (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2
februari 2020 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande
Anna Lundberg (L) med rubriken Läsa- skriva- räkna-garantins tillämpning i
Västerås.

8
Dnr KS 2020/00157-6.2.3
Interpellation från (V) till Förskolenämndens ordförande om hur
ska förskolornas likvärdighet i Västerås kunna upprätthållas
Ärendebeskrivning
Lars Nordin (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2
februari 2020 en interpellation ställd till förskolenämndens ordförande Vicki
Skure-Eriksson (C) med rubriken Hur ska förskolornas likvärdighet i
Västerås kunna upprätthållas?

9
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

10
Dnr KS 1831789Information om aktuella detaljplaner
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11
Dnr KS 2019/01562-1.1.1
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB efter
Magdalena Bergfors (MP)
Förslag till beslut:
Peter Östervik (MP) väljs till ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås
flygplats AB till och med den 31 december 2022.
Ärendebeskrivning
Magdalena Bergfors (MP) som valts till ledamot i styrelsen för Nya Västerås
flygplats AB har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige entledigade
Magdalena Bergfors (MP) vid sitt sammanträde den 5 september 2019.
Fyllnadsval bör därför ske.

12
Dnr KS 2020/00250-1.1.1
Val av ny ledamot i Fibra AB efter Mohammed Rashid (M)
Förslag till beslut:
Mohammed Rashid (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Fibra AB.
Ärendebeskrivning
Mohammed Rashid (M) som valts till ledamot i Fibra AB har avsagt sig sitt
uppdrag.

13
Dnr KS 2020/00295-1.1.1
Val av ny ledamot i Samkom AB efter Mohammed Rashid (M)
Förslag till beslut:
Mohammed Rashid (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Samkom
AB.
Ärendebeskrivning
Mohammed Rashid (M) som valts till ledamot i Samkom AB har avsagt sig
sitt uppdrag.

14
Dnr KS 2020/00294-1.1.1
Val av ny ersättare i Mälarenergi Elnät AB efter Margaretha
Humble (C)
Förslag till beslut:
Margaretha Humble (C) entledigas från uppdraget som ersättare i
Mälarenergi Elnät AB.
Ärendebeskrivning
Margaretha Humble (C) som valts till ersättare i Mälarenergi Elnät AB har
avsagt sig sitt uppdrag.
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15
Dnr KS 2019/01625-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Per Blomström (SD)
Förslag till beslut:
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 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige entledigade
Per Blomström (SD) vid sitt sammanträde den 6 februari 2020. Fyllnadsval
bör därför ske.

16
Dnr KS 2019/01624-1.2.1
Beslut - Revidering av sammanträdesplan för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges sammanträden onsdagen den 17 juni samt torsdagen
den 18 juni (reservdag) flyttas till torsdagen den 15 oktober samt fredagen
den 16 oktober (reservdag).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade under hösten 2019 beslut
om sammanträdesdagar för 2020. På grund av ändringar i budgetprocessen
så behöver datumen för det beredande kommunstyrelsesammanträdet samt
datumen för budgetfullmäktige ändras.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges sammanträden onsdagen den 17 juni samt torsdagen
den 18 juni (reservdag) flyttas till torsdagen den 15 oktober samt fredagen
den 16 oktober (reservdag).
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17
Dnr KS 2019/01855-2.4.9
Beslut - Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda
2019
Förslag till beslut:
Tillägg i bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Västerås kommun avseende ersättning för resor i samband med studier godkänns.
Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret uppdrogs hösten 2019 att uppdatera bestämmelserna
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås kommun genom
ett tillägg avseende ersättning för resor i samband med studier.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Tillägg i bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Västerås kommun avseende ersättning för resor i samband med studier godkänns.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Tillägg i bestämmelserna om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Västerås kommun avseende ersättning för resor i samband med studier
godkänns.

18
Dnr KS 2020/00131-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2019
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens
rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal oktober till och med december 2019 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 samt
äldrenämnden avser kvartal oktober till och med december 2019.
Individ- och familjenämnden kommer att behandla sin rapport i mars då
Inspektionen för vård och omsorg håller på och ändrar sina rapporterings-
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perioder. Nämndens rapport delges därför fullmäktige i ett separat ärende
senare i vår.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens
rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal oktober till och med december 2019 anmäls och läggs till
handlingarna.

19
Dnr KS 2020/00132-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 december 2019
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31
december 2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till
och med december 2019 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 oktober till och med december 2019.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31
december 2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till
och med december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
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20
Dnr KS 2019/01976-1.3.2
Beslut - Motion från (SD) om uppdatering av författningssamling
i enlighet med 8 kapitlet 13§ Kommunallagen gällande arbetsordning för tekniska nämndens arbetsutskott
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
december 2019 med en motion med rubriken Uppdatering av författningssamling i enlighet med 8 kap. 13 § KL gällande arbetsordning för tekniska
nämndens arbetsutskott. I motionen föreslås att författningssamlingen på
stadens webbplats uppdateras med gällande arbetsordning för tekniska
nämndens arbetsutskott.
Sedan motionen inkom har författningssamlingen uppdaterats med den nu
gällande arbetsordningen för tekniska nämndens arbetsutskott. Utifrån detta
föreslås att motionen bifalls.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

21
Dnr KS 2018/01068-10.4.3
Beslut - Motion från (SD) om att tillgängliggöra
Kommunsfullmäktiges TV-sändningar för personer med
hörselnedsättning
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en motion med rubriken Motion
från (SD) om att tillgängliggöra Kommunfullmäktiges TV-sändningar för
personer med hörselnedsättning föreslagit att TV-sändningarna från
kommunfullmäktige som i efterhand läggs ut på Västerås stads hemsida ska
textas, samt att möjligheten att texta kommunfullmäktiges livesändning ska
utredas.
Kommunfullmäktige har den 12 april 2018 § 131 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Med utgångspunkt i EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv har en ny
lag införts i avsikt att webbplatser inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Det innebär
bland annat ökade krav på textning av TV-sändningar. Eftersom Västerås
stads hemsida publicerades innan lagens införande gäller kraven från och
med den 23 september 2020 för stadens del.
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Utifrån de nya lagkraven har ett arbete påbörjats med att se över möjligheterna att texta fullmäktiges sändningar. Översynen gäller i första hand direktsändningar, vilket dock indirekt medför att även de lagrade sändningarna
kommer att vara textade då det är direktsändningarna som sparas. Det
innebär att båda de förslag som framförs i motionen ryms inom ramen för
utredningen och motionen föreslås därför bifallas.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

22
Dnr KS 2019/00446-2.4.3
Beslut - Motion från (V) om webbaserad utbildning i genuspedagogik för all personal som arbetar inom förskolan och
skolan
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Olle Kvarnryd (V) och Vicktoria Bagi (V) har per den 2019-03-07 inkommit med en
motion till kommunfullmäktige avseende framtagandet av webbaserad
utbildning i genuspedagogik för all personal som arbetar inom förskolan och
skolan. Motionärerna föreslår följande:
Att Västerås stad tar fram en webbaserad utbildning och genuspedagogik för
förskolan och skolan.
Att samtlig personal inom förskolan och skolan genomgår den av Västerås
stad framtagna utbildningen och genuspedagogik.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Motionen bifalls

23
Dnr KS 2019/00253-1.2.1
Beslut - Motion från (M) om att utbilda kommunanställda i första
hjälpen mot psykisk ohälsa
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med rubriken Utbilda kommunanställda i första hjälpen mot psykisk ohälsa föreslagit Västerås stad
att utbilda instruktörer inom Västerås stad i första hjälpen mot psykisk
ohälsa.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Motionen avslås.

24
Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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