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

2
Dnr KS 2019/00661-1.4.2
Beslut - Godkännande av utbetalning av partistöd för 2020
Förslag till beslut:
Utbetalning av partistöd för 2020 godkänns.
Ärendebeskrivning
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Enligt lagen är
ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-04 § 162 att utifrån ändringar
i kommunallagen anta nya regler för kommunalt partistöd i Västerås
kommun.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under
fyra månader efter det att representationen upphört. Partistöd för ledamot
som saknar partitillhörighet utbetalas enligt kommunallagen till det parti som
ledamoten representerade innan utträdet.
För att partistöd ska utbetalas måste en redovisning lämnas in där det framgår att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till redovisningen ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier har
inkommit med redovisning och granskningsrapport.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18
december 2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Utbetalning av partistöd för 2020 godkänns.

3
Dnr KS 2019/00708-8.1.5
Beslut - Motion från (SD) om åtgärd för att öka den
demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Patric Sjölund (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om
åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och allmänna välbefinnande
föreslagit
att Västerås stad inför som ett pilotprojekt inköp av några katter på utvalt
särskilt boende för demenssjuka i Västerås Stad.
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Att Västerås stad utreder hur dessa inköp av robotkatter ska finansieras vid
ett implementerande i den dagliga verksamheten på samtliga särskilda
boenden för demenssjuka i Västerås stad.
Att Västerås stad vid ett positivt utfall av robotkatter på det särskilt utvalda
boendet för demenssjuka implementerar dessa robotkatter i den dagliga
verksamheten på alla särskilda boenden för demenssjuka i Västerås stad
Kommunfullmäktige har den 4 april §103 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Äldrenämnden och Nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Äldrenämnden har inkommit med remissvar och nämnden för personer med
funktionsnedsättning har vid sitt AU beslutat avstå från att besvara motionen
då det inte ingår i nämndens ansvarsområde.
Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. År 2014
genomfördes en pilotstudie med robotkatter i Västerås och Eskilstuna. I
Västerås stad finns det sedan dess 20st robotkatter som är fördelade på sex
olika boenden. Utöver detta erbjuder Hjälpmedelcentrum ytterligare en
robotkattmodell.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd mot bakgrund av att föreslagen åtgärd redan pågår i stadens verksamheter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 september och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/00701-3.11.1
Beslut - Motion från (V) om att ge Västerås en ätbar park
Förslag till beslut:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet, via Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh,
Vicktoria Bagi och Gabriella Howlden, föreslår i en motion 2019-04-04 att
det ska planeras för en ätbar park i Västerås stad då det är viktigt att få
tillgång till äkta naturupplevelser. Förslaget är att ge västeråsarna
information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs,
inte bara någonting som finns på butikshyllorna.
Vänsterpartiet föreslår:
Att Västerås stad på en lämplig plats ska anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker.
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Att Västerås stad i arbetet med stadsdels- och serviceortsutveckling tar med
frågan i planeringen om ätbara parker när grönområden utvecklas.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Tekniska nämnden med
önskan om svar senast 17 juli 2019.
Beslut från Tekniska nämnden togs 2019-06-12 där de delar motionärens
positiva syn på en ätbar park. Tekniska nämnden konstaterar att det är bättre
att arbeta med ätbara växter i den allmänna planeringen av grönområden,
vilket redan görs, vilket ökar tillgängligheten för fler invånare än om en enda
park anläggs.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25
september och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/00418-1.2.1
Beslut - Motion från (KD) om införande av ett Barnfullmäktige
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD), Samuel Stengård (KD), Amanda Agestav (KD), Joakim
Widell (KD) samt Elisabeth Wäneskog (KD) har i en motion med rubriken
Motion från (KD) om införande av ett Barnfullmäktige föreslagit
att utreda förutsättningar och möjligheter till att samordna ett barnfullmäktige där Presidiet och ledamöter består av barn. Barnen ska få föra debatt
om frågor som berör deras vardag, vid tidpunkten för internationella
barndagen. Detta för att främja barns relation till politiken och
demokratikulturen.
att kommunfullmäktige beslutar om ett symboliskt belopp som barnfullmäktige får befogenhet att besluta om.
Kommunfullmäktige har den 7 mars 2018 §74 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för
idrott, fritid och förebyggande och Skultuna stadsdelsnämnd
Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för idrott, fritid och förebyggande och
Skultuna stadsdelsnämnd har inkommit med remissvar.
Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Utbildnings-och
arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för idrott, fritid, och förebyggande har
inkommit med i huvudsak följande synpunkter. De ställer sig positiva till
förslagen i motionen, samt att de förslår att Förebyggarcentrum får uppdraget att utreda hur ett barnfullmäktige skulle kunna genomföras enligt motion-
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ärernas intentioner. Nämnderna lyfter att det är önskvärt att både barn- och
utbildningsförvaltningen och stadsledningen involveras i utredningsarbetet
på ett lämpligt sätt då ett barnfullmäktige kräver samråd och samarbete
mellan flera förvaltningar
I nämndernas förslag lyfts att Västerås redan idag ligger i framkant med att
arbeta inkluderande med barn och unga i den demokratiska processen.
Nämnderna lyfter likaså att det föreslagna bör läggas på Förebyggarcentrun
inom Kultur-, idrotts-.och fritidsförvaltningen mot bakgrund av deras
nuvarande uppdrag.
Skultuna stadsdelsförvaltning har inget att erinra mot den föreslagna
motionen
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att
motionen ligger väl i linje med det av fullmäktige antagna programmet för
social hållbarhet, med FN:s konvention för barnets rättigheter som blir
svensk lag den 1 januari 2020 samt stadens strategiska utvecklingsområde Skola först.
Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget ges till Nämnden för idrott,
fritid och förebyggande och att det skall rymmas inom befintlig ram.
Utredningsuppdraget föreslås återrapporteras senast december 2019.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25
september och beslutade då lämna följande förslag;
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
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Dnr KS 2019/00409-7.5.3
Beslut - Motion från (SD) om Inför ett årligt pris från Västerås
stad för visat civilkurage
Förslag till beslut:
1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om Inför
ett årligt pris från Västerås stad för visat civilkurage föreslagit att Västerås
stad ska inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage.
Kommunfullmäktige har den 7 mars 2019 §73 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd mot bakgrund av att Västerås stad är medarrangör till priset Västerås
Vardagshjälte som delas ut årligen i samband med Cityfestivalen.
Priset är ett samarrangemang mellan VLT, SEB, Clarion Collection Hotel
Etage, polisen, Citysamverkan och Västerås stad.
Priset delas ut till en person som uppmärksammas och är nominerad för att
han/hon är en västeråsare som står för civilkurage eller personligt engagemang i vardagen - en sk Vardagshjälte. Priset belönar privata initiativ som
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ligger utanför personens yrkesutövning. En vardagshjälteinsats kan också
pågå under en längre tid, en långsiktigt uthållig hjälteinsats som gör skillnad.
Personen utses genom att det sker en öppen nominering, därefter tar en jury
fram ett antal finalister. Bland finalisterna koras en vinnare genom en
omröstning där alla västeråsare är välkomna att rösta.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25
september och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
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Dnr KS 2019/00252-6.1.7
Beslut - Motion från (SD) om utökad tid för pulshöjande aktivitet i
grundskolan
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om
utökad tid för pulshöjande aktivitet i grundskolan föreslagit att samtliga
elever i kommunens grundskolor får utökad tid för pulshöjande aktiviteter
utöver de ordinarie idrottslektionerna.
Kommunfullmäktige har den 7 februari §44 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Grundskolenämnden som inkommit med
remissvar. Grundskolenämnden har i huvudsak följande synpunkter.
Nämnden instämmer i att mer rörelse i skolan säkerligen skulle ha gynnsamma effekter på elevers hälsa, välbefinnande samt kunskapsresultaten. Det
finns forskning som stödjer fysisk aktivitet och ökat lärande.
Frågan adresseras idag i nämnden genom det systematiska kvalitetsarbetet,
relevanta aktörer bjuds till skolorna, och att det sker ett kontinuerlig lärande
kring frågan ibland annat ledarforum för skolan.
Nämnden konstaterar att för att göra pulshöjande aktiviteter utöver idrottslektionen till ett obligatorium för alla elever i kommunens grundskolor krävs
en schemaläggning utöver lektionstid, kompetensutveckling och förmodligen
en ökad bemanning, vilket i sin tur kan medföra ökade kostnader. Att fortsätta stödja skolornas eget arbete när det gäller pulshöjande aktiviteter är en
mer framgångsrik väg. När och om regeringen fattar beslut om "Mer rörelse i
skolan" kommer det kommunala grundskolorna att vara väl förberedda.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av Grundskolenämndens analys. Nämnden arbetar med frågan, det finns en tydlig
strategi för det fortsatta arbetet, det ingår i det systematiska kvalitetsarbetet,
och nämnden är väl förberedd inför ett eventuellt regeringsbeslut i frågan.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25
september och beslutade då lämna följande förslag:
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Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
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Dnr KS 2018/02434-10.4.3
Beslut - Motion från (V) om att samordna arbetet med
jämställdhet och våldsprevention
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Olle Kvarnryd, Hawar Asaiesh och
Victoria Bagi har i en motion med rubriken Motion från (V) om att
samordna arbetet med jämställdhet och våldsprevention föreslagit att tillsätta
en tjänst med uppdraget att driva och samordna stadens förebyggande arbete
med ett övergripande ansvar för jämställdhet och våldsprevention i Västerås
stad.
Kommunfullmäktige har den 8 november 2018 § 318 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden och nämnden för
idrott, fritid och förebyggande som också yttrat sig.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober
och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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Dnr KS 2018/02664-5.1.1
Beslut - Motion från (M) om att synliggöra och uppmärksamma
de små och medelstora företagen
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har den 7 februari
2019 lagt fram en motion med rubriken "Motion om att synliggöra och
uppmärksamma de små och medelstora företagen" där de föreslår kommunfullmäktige att besluta att ta fram en funktion motsvarande Företagsnära för
att synliggöra små och medelstora företag och för att samla in synpunkter
från små och medelstora företag för att förbättra Västerås.
Motion har beretts i samråd med Västerås Marknad och Näringsliv AB.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober
2019 och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
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Motionen avslås.

10
Dnr KS 2018/00844-10.4.3
Beslut - Motion från (V) om feministisk stadsplanering
Förslag till beslut:
De två första att-satserna avslås.
De två sista att-satserna föranleder inga ytterligare åtgärder.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Harri Åman (V) och Agneta
Hermansson (V) har lämnat en motion, daterad 2018-03-08, till Kommunfullmäktige med rubriken Feministisk stadsplanering. Enligt motionen är det
vanligt att den fysiska planeringen och markanvändningen i högre
utsträckning svarar mot mäns behov än mot kvinnors. Därför anses det som
viktiga frågor för vem vi bygger och planerar för och på vilket sätt det sker.
Vems kunskaper vinner legitimitet och vems ger insyn och möjlighet att
påverka? Då Västerås stad har arbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv vill
motionärerna att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra allt inom
stadsplanering. Det kan tex gälla grönområden, ljussättning och offentlig
konst. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar:
- att berörda nämnder får i uppdrag att utvärdera tidigare arbeten och studier
i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering.
- att berörda nämnder tar fram en checklista med tydliga jämställdhetsmål.
- att berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning
av nya torg, platser, gator och områden.
- att kulturnämnden utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig
konstnärlig utsmyckning.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 mars 2018 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat
motionen på remiss till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden,
kulturnämnden och tekniska nämnden med önskan om yttranden senast 13
juni 2018. Svar har inkommit från samtliga.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober
2019 och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
De två första att-satserna avslås.
De två sista att-satserna föranleder inga ytterligare åtgärder.
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Dnr KS 2018/01221-1.5.2
Beslut - Motion från (M) om att införa tidsbegränsade
hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända
med uppehållstillstånd föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa
tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd i de
bostäder som staden tillhandahåller och som omfattas av bosättningslagen.
Kommunfullmäktige har den 3 maj 2018 § 158 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden och behandlades
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars 2019.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till individ- och
familjenämnden för vidare handläggning och ett mer utförligt yttrande.
Sedan individ- och familjenämnden förra året (2018) beslutade att föreslå
avslag på motionen har en översyn av arbetet med sociala bostäder/kontrakt
gjorts. Av nämndens yttrande framgår att nyanlända numera beviljas
tidsbegränsade bostäder.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av
nämndens reviderade riktlinjer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober
och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
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Dnr KS 2019/00954-8.5.2
Beslut - Motion från (SD) om att införa husmödrar på samtliga
äldreboenden inom Västerås stad
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Patric Sjölund (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att
införa husmödrar på samtliga äldreboenden inom Västerås stad föreslagit
Att Västerås Stad utreder hur många äldreboenden inom Västerås stad som
inte har en egen husmor.
Att Västerås Stad med hänvisning enligt ovanstående utredning säkerhetställer att det ska finnas en anställd husmor på samtliga äldreboenden i
Västerås Stad.
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Att Västerås Stad utreder den extra kostnaden och hur den ska finansieras.
Kommunfullmäktige har den 9 maj 2019 § 139 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Äldrenämnden.
Äldrenämnden har inkommit med remissvar.
Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Äldreboenden i Västerås drivs dels i egen regi dels av externa utförare. När
det gäller bland annat mat och måltider ställs krav genom tecknande av avtal
och uppdrag med utföraren. Däremot är det upp till utföraren hur arbetet
organiseras och vilken personal som anställs.
För att tydliggöra kvalitetskrav på mat och måltider finns det en riktlinje som
gäller just mat och måltider som reviderats i juni 2019. Dessutom finns ett
avsnitt i hälso- och sjukvårdsriktlinjen som gäller mat och måltider för att
säkerställa att den enskilde får den näring som behövs.
Äldrenämnden har också drivit ett projekt - SMAK - under ett par år för att
stimulera och utveckla arbetet med mat och måltider.
Nämndens bedömning är att kvaliteten på mat och måltidsmiljö säkras
genom kravställning i avtal och uppdrag samt genom riktlinjer. Det bör även
fortsättningsvis vara upp till respektive utförare att avgöra vilken kompetens
som anställs för att de ska kunna leva upp till de krav äldrenämnden ställer
på verksamheten.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av
nämndens yttrande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober
2019 och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
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Dnr KS 2018/02433-1.3.6
Beslut - Motion från (M) om extern rättning av de nationella
proven
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om
extern rättning av de nationella proven föreslagit att använda externa
examinatorer som en del i rättning av de nationella proven.
Kommunfullmäktige har den 11 november 2018 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden.
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Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har
inkommit med i huvudsak följande synpunkter.
Grundskolenämnden fattade den 23 april 2019 beslut om att införa central
rättning av de nationella proven.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade den 22 maj 2019 beslut
om att införa central rättning av de centrala proven.
Nämndernas yttrande visar att frågan om extern rättning har utretts i samband med beslut om införandet av central rättning. Nämnderna beskriver att
extern rättning visserligen är möjligt men att det är en fråga om ekonomiska
resurser samt att det finns svårigheter att hitta rätt kompetens för att
genomföra extern rättning.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av
nämndernas yttranden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober
2019 och beslutade då lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

14
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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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 LMAersättning 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.
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Dnr KS 2019/00150-3.13.2
Beslut - Motion från (SD) om att utreda behovet av ytterligare
låsbara grindar i anslutning till kommunens båtbryggor
Förslag till beslut:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att
utreda behovet av ytterligare låsbara grindar i anslutning till kommunens
båtbryggor föreslagit:
Att berörd nämnd får i uppdrag att utreda behovet av ytterligare låsbara
grindar i anslutning till kommunens båtbryggor.
Att berörd nämnd får i uppdrag att montera låsbara grindar på samtliga
lämpliga båtbryggor.
Att kommunen bekostar inköp och montering av dessa grindar och
finansierar detta på lämpligt sätt, exempelvis genom kommunstyrelsens
reserv.
Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019 § 37 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande.
Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande har inkommit med remissvar.
Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande har inkommit med i huvudsak
följande synpunkter. Att det redan är ett pågående arbete för att öka säkerheten i fritidsbåthamnarna. Ett stort antal åtgärder är redan genomförda och
det finns en detaljerad planering för vidare förbättring av säkerhetsarbetet.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare
åtgärd mot bakgrund av att ansvarig nämnd har ett aktivt säkerhetsarbete
som vida överstiger motionärens inlaga.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20
november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

17
Dnr KS 2019/00148-4.2.2
Beslut - Motion från (M) om gemensam handläggning av tillstånd
Förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) och Håkan Nilsson (M) har den 7 februari 2019 lagt
fram en motion med rubriken "Motion angående gemensam handläggning av
tillstånd" där de föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att Västerås
stad utreder möjligheten att förlägga handläggning och beslut avseende
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tillstånd för alkoholservering, tobaksförsäljning och livsmedelshantering till
samma förvaltning/nämnd samt att befintliga resurser i serveringstillstånds
verksamhet förs över till aktuell nämnd.
Motion remitterades till miljö- och konsumentnämnden och individ- och
familjenämnden som inkommit med yttranden där behovet av ytterligare
utredning särskilt gällande ändamålsenliga lokaler samt personella och
ekonomiska resurser lyfts fram.
Stadsledningskontoret har lämnat följande förslag till beslut: motion bifalls
med ett uppdrag att göra en fördjupad utredning.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20
november 2019 och beslutade då att lämna följande förslag:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.

18
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.
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.
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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.

19
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:
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Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

20
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).

21
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).

22
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).

23
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).
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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).

25
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).
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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).

27
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.
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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.

29
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?

30
Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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