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Frånvarande ledamöter
Mikael Sandberg (S)

Närvarande ersättare
Daniel Gonzalez Zapata (S)
Linda Kristin Engström (V)
Maria Sannesjö (C)
Marlene Tamlin (MP)

Övriga närvarande
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En person från allmänheten

I
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§123 DnrKDNS 1809612-

Val av protokolljusterare och tillkännagivande av protokollets 
justering

Beslut
Kommundelsnämnden utser Ulla Mörck (M) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordförande den 28/11.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkonde
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§ 124 DnrKDNS 1809971-

Föredragningslistan godkänns och beslut om offentliga ärenden

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner föredragningslistan.

• Punkt 1 -10 är offentliga, punkt 11 -17 är slutna.

• Två punkter anmäls under övriga frågor: ”Hembyggdsföreningen” 
samt ”nämndens sammanträdestider 2023”.

Utdragsbestvrkande
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§ 125 DnrKDNS 2022/00001-1.3.3

Information förvaltningsdirektören - ny nämnd

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden tackar direktören och förklarar informationen 
mottagen.

UtdraEsbestvrkandeJusterandes signatur
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§ 126 Dnr KDNS 2022/00511-1.3.3

Information omorganisation i förvaltningen. Enheten för teknik 
och fritid byter namn. Skultuna teknik, fritid och förebyggande

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden tackar förvaltningsdirektören och förklarar 
informationen mottagen.

Utdragsbestvrkande
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§127 Dnr KDNS 2022/00006-1.4.2

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
• Förteckning över delegationsbeslut registrerade i diarieserien KDNS 

under perioden 23 augusti - 4 november 2022 anmäls till nämnden.

• Förteckning över anställningsbeslut januari - oktober 2022 ur 
personalsystemet anmäls till nämnden.

Justcrandes signatur Utdragsbestvrkando



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21)
2022-11-23

VÄSTERAS stad
Skultuna kommundelsnämnd

§ 128 Dnr KDNS 2022/00011-1.3.3

Delgivningsärenden

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner redovisningen och förklarar informationen 
mottagen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandling, klagomål, remisser och handlingar till kännedom för 
huvudmannen /kommundelsnämnden redovisas för perioden 23 augusti - 4 
november 2022.

Utdraesbestvikando

(W
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§ 129 Dnr KDNS 2022/00005-1.3.7

Redovisning av postlista

Beslut
Kommundelsnämnden förklarar informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie KDNS perioden 23 augusti - 8 november 
2022 redovisas för nämnden.

Utdragsbcstvrkande
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§ 130 Dnr KDNS 2022/00365-6.3.3

Kunskapsanalys läsåret 2022 - 2023

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden tackar rektor för informationen och förklarar 
informationen mottagen.

UtdragsbestvrkandeJusterandcs signatur

LM
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§ 131 Dnr KDNS 2022/00130-6.2.1

Aktuellt läge i förskolekön

Ärendebeskrivning
Verksamheten klarar garantitiden for förskoleplats. Kommundelsnämnden 
tackar rektor för rapporten och förklarar den mottagen.

Utdrasisbestvrkande
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§ 132 Dnr KDNS 2022/00007-2.4.0

HR-rapport / personalinformation

Ärendebeskrivning
• Kommundelsnämnden tackar HR-chefen och förklarar informationen 

mottagen.

• Kommundelsnämnden tackar också enhetschef Göran Stahre som går 
i pension den 1 december 2022.

Mötet ajourneras 15 minuter

UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur

toy
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§133 Dnr KDNS 2022/00010-2.5.0

Beslut- Ekonomisk månadsrapport per oktober Skultuna 
kommundelsnämnd

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner månadsrapport per oktober 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Alla nämnder i staden ska redovisa månadsrapporter till kommunstyrelsen 
över det ekonomiska utfallet i förhållande till budget. Månadsrapportering 
till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, september, oktober och 
november.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 134 Dnr KDNS 2022/00307-1.7.1

Remissyttrande - Motion från (M) om handlingsplan för särskilt 
begåvade barn

Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enligt Skultuna kommundelsförvaltnings 
förslag till remissvar.

Särskilt yttrande
Marlene Tamlin (MP) lämnar in ett särskilt yttrande:

"Enligt en av barnkonventionens huvudprinciper har varje barn rätt att 
utvecklas. Det ska gälla oavsett om det innebär att det behövs extra stöd eller 
extra utmaningar. Det är viktigt att det finns rätt kunskap för att identifiera 
och stötta särbegåvade barn, som annars riskerar att bli understimulerade, 
underpresterande, få dålig studieteknik, känna sig ensamma och bli 
utåtagerande eller drabbas av psykisk ohälsa. Därför tog Miljöpartiet initiativ 
till en kartläggning om kunskapen i Västerås skolor redan för över tio år 
sedan, och vi ser positivt på att Moderaterna genom denna motion nu åter 
lyfter frågan om utbildning för personal i förskola och skola. I Skultuna finns 
ett arbete med detta, men en gemensam kommunövergripande satsning vore 
välkommet."

Irene Hagström (M) och Ulla Mörck (M) lämnar in ett särskilt yttrande:

"Det är viktigt att tidigt, kanske redan i förskolan, upptäcka om ett bam har 
en särskild begåvning. Exempelvis har barn som har autismspektra oftast 
särskild begåvning men kan även gälla andra barn med olika begåvningar. 
Om inte dessa begåvningar tas tillvara under skoltiden kan barnet lätt tröttna 
på att gå i skolan. De är barn som oftast inte syns i skola. Om vi i stället kan 
uppmuntra deras speciella kunskaper blir de oftast bättre i alla andra ämnen.

Därför vill vi Moderater i Skultuna kommundelsnämnd betona vikten av att 
våra pedagogiska verksamheter såväl förskola som skola ser möjligheter att 
utveckla och uppmuntra dessa barns särskilda begåvning. Att de ges 
möjligheter att jobba mer med de kunskaper som de besitter i skolan.

Attsats 2-1 samarbete med pedagogiska nämnderna i Västerås ta fram 
upplägg och handlingsplan för dessa elever.

Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Handlingsplan för 
särskilt begåvade barn föreslagit;

Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram en handlingsplan för att 
så tidigt som möjligt identifiera särskilt begåvade elever, för att säkerställa 

UtdragsbestyrkandeJusterandes signatur

lUcc
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att de ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.

Att uppdra åt de pedagogiska nämnderna att ta fram ett utbildningspaket för 
att höja kompetensnivån hos förskollärare och lärare kring särskilt begåvade 
barn

Kopia till
Kommunstyrelsen

UtdracsbestyrkandeJusterandes sisnalur
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§135 Dnr KDNS 2022/00306-1.7.1

Remissyttrande - Motion från (KD) om interna arbetsprocesser.
Förlängd svarstid

Beslut
Kommundelsnämnden beslutar enlighet Skultuna kommundelsförvaltnings 
förslag till yttrande

Ärendebeskrivning
Emil Thessén (Kd), Jens-Ove Johansson (Kd) samt Amanda Grönlund (Kd) 
har i en motion med rubriken Interna arbetsprocesser föreslaget Västerås 
stad;

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en intern mall for hur processer 
skall genomföras vid byggnationer.

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbättra samverkan mellan stadens 
nämnder i långsiktiga och strategiska frågor.

Yrkanden
Emil Thessén (KD) och Jonas Cronert (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdraasbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-23

18(21)VÄSTERÅS STAD
Skultuna kommundelsnämnd

§136 DnrKDNS 2022/00291-1.7.1

Remissyttrande - Ta fram en handlingsplan kopplad till policy för 
personer med funktionsnedsättning 2022-2025 med fokus på 
identifierade problemområden

Beslut
Kommundelsnämnd beslutar enligt kommundelsförvaltningens förslag till 
remissvar.

Ärendebeskrivning
Skultuna kommundelsnämnd har fått möjligheten att svara på förslag till 
handlingsplan kopplad till policy för personer med funktionsnedsättning 
2022-2025. Syftet med denna handlingsplan är att ange en gemensam, 
samlad riktning för Västerås stads arbete med funktionshindersfrågor. 
Handlingsplanens mål, strategier och konkreta åtgärder bidrar till att nå den 
politiska viljeinriktningen och fastställda mål i Västerås stads Program för 
social hållbarhet samt Policy för personer med funktionsnedsättning.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justcrandeisienatur Utdraasbestyrkande
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§ 137 Dnr KDNS 2022/00268-1.7.1

Remissyttrande - Arkitektur Västerås arkitekturprogram

Beslut
Kommundelsnämnden har inget att erinra till förslaget till Västerås 
arkitekturprogram.

Ärendebeskrivning
Arkitekturprogrammet avser hela kommunen, den täta staden, stadsdelen, 
serviceorten och landsbygden. Arkitekturprogrammet beskriver Västerås 
stads ambitioner i frågor som rör arkitektur och stadens gestaltning. Det 
omfattar formandet av hela den gestaltade miljön; bebyggelse, gaturum, torg 
och parker. Förutsättningar och behov ser olika ut. Genom att göra medvetna 
val och ha en tydlig arkitektonisk idé genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen kan vår livsmiljö utvecklas i samklang med 
tiden och med oss som vistas i den. Arkitekturprogrammet är ett långsiktigt 
dokument som ska vara vägledande för alla som planerar, bygger och 
förvaltar i hela Västerås. Programmet ska stödja och inspirera till beslut och 
arbetssätt som sammantaget leder till en långsiktigt attraktiv, inkluderande 
och hållbart byggd miljö.

Kopia till
Stadsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen

Justeraiidcs signatur Utdragsbestyrkande
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§138 Dnr KDNS 2022/00002-1.3.3

Information ordförande

Ärendebeskrivning
Ingen information att delge.

UtdragsbestvrkandeJusterandes signatur
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§139 DnrKDNS 1809599-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
• Ulla Mörck (M) meddelar: Skultuna hembyggdsförening önskar stöd 

gällande hyra och lokaler då fastighetsägaren Västerås stads 
fastighetsförvaltning planerar en avsevärd hyreshöjning.
Finns det möjlighet för nämnden att agera? Ordförande tar frågan till 
rätt instans i kommunen och återkopplar till hembygdsföreningen.

• Nämnden överlägger om justerade sammanträdestider för 2023 och 
nytt förslag presenteras vid decembermötet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


