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Kallelse och föredragningslista 

Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby 

Sammanträdesdatum 3 oktober 2019 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 16:00 

 Notera att vi kommer att uppmärksamma demokratin 100 år genom en 

ceremoni klockan 18:45. I samband med detta kommer ett gruppfoto att tas 

och fotografering kommer även att ske under sammanträdet. 
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1 Dnr KS 1810721- 
Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för 
protokollets justering 
    

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

3 Dnr KS 2019/00011-3.1.2 
Information om aktuella detaljplaner 2019 
 

4 Dnr KS 2019/01848-1.1.1 
Val av ny ordförande i byggnadsnämnden efter Lars Kallsäby (C) 

Förslag till beslut: 

1. Lars Kallsäby (C) entledigas från uppdraget som ordförande i byggnads-

nämnden. 

2. Monica Stolpe-Nordin (C) väljs till ny ordförande i byggnadsnämnden 

intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfull-

mäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Lars Kallsäby (C) som valts till ordförande i byggnadsnämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

5 Dnr KS 2019/01828-1.1.1 
Val av ny ledamot i fastighetsnämnden efter Monica Stolpe-
Nordin (C) 

Förslag till beslut: 

1. Monica Stolpe-Nordin (C) entledigas från uppdraget som ledamot i 

fastighetsnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i fastighetsnämnden intill det sammanträde då 

nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Monica Stolpe-Nordin (C) som valts till ledamot i fastighetsnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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6 Dnr KS 2019/01657-1.1.1 
Val av ny ersättare i Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Teresia Unander-Scharin (C) 

Förslag till beslut: 

1. Teresia Unander-Scharin (C) entledigas från uppdraget som ersättare i 

nämnden för personer med funktionsnedsättning. 

2. Reidun Andersson (C) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter 

nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Teresia Unander-Scharin (C) som valts till ersättare i nämnden för personer 

med funktionsnedsättning mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2019/01699-1.1.1 
Val av ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden efter Emma 
Adehult (S) 

Förslag till beslut: 

1. Emma Adehult (S) entledigas från uppdraget som ledamot i miljö- och 

konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Emma Adehult (S) som valts till ledamot i miljö- och konsumentnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

8 Dnr KS 2019/01625-1.1.1 
Val av ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Per Blomström (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Per Blomström (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill 

det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Per Blomström (SD) som valts till ledamot i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2019/01658-1.1.1 
Val av ny ledamot i Förskolenämnden efter Anna Svensson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Svensson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i förskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anna Svensson (SD) som valts till ledamot i förskolenämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

10 Dnr KS 2019/01705-1.1.1 
Val av ny 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden efter Mikael Damsgaard (M)  

Förslag till beslut: 

1. Mikael Damsgaard (M) entledigas från uppdraget som 2:e vice ordförande 

i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

2. Christina Alman (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter 

nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Mikael Damsgaard (M) som valts till 2:e vice ordförande i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2019/01711-1.1.1 
Val av ny ersättare i Nämnden för personer med funktions-
nedsättning efter Mi De Keiser (M) 

Förslag till beslut: 

1. Mi De Keiser (M) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för 

personer med funktionsnedsättning. 

2. Hanna Svensson (M) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter 

nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Mi De Keiser (M) som valts till ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2019/01651-1.1.1 
Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Margareta Berg (M) 

Förslag till beslut: 

1. Margareta Berg (M) entledigas från uppdraget som ersättare i förskole-

nämnden. 

2. Irene Hagström (M) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Margareta Berg (M) som valts till ersättare i förskolenämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2019/01257-1.1.1 
Beslut - Ansökan om dispens för studier på annan ort gällande 
uppdrag som ersättare i kulturnämnden 

Förslag till beslut: 

1. Simon Dambergs (L) ansökan om att ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden beviljas för återstoden av mandattiden.  

2. De närmare formerna för ansökan om att ha kvar sitt uppdrag, hanteras 

inom ramen för den pågående översynen av kommunfullmäktiges arbets-

ordning.   

3. Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation ges i uppdrag att komplettera 

eller förtydliga reglerna om ersättning med mera för förtroendevalda, för de 

fall kommunfullmäktige beslutar att en förtroendevald får ha kvar sitt upp-

drag.   

Ärendebeskrivning 

Simon Damberg (L), som valts till ersättare i kulturnämnden, påbörjar 

akademiska studier i Uppsala under hösten 2019 och har utifrån detta 

folkbokfört sig i staden.  

Enligt kommunallagen medför flytt och folkbokföring på annan ort att en 

förtroendevald inte längre är valbar, vilket innebär att uppdraget upphör. Det 

finns dock möjlighet för kommunfullmäktige att besluta att den förtroende-

valda får ha kvar sitt uppdrage under återstoden av mandatperioden. 

Simon Damberg (L) har utifrån detta inkommit med en ansökan om att få 

behålla sin plats som ersättare i kulturnämnden.    

Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 septem-

ber 2019 och beslutade då genom en minoritetsåterremiss att återremittera 

ärendet för att kompletteras med följande: 

1. Förslag till när undantaget kan beviljas dvs. studier, arbete, eventuella 

avstånd från Västerås. Kan det beviljas om man bor utomlands? 

2. Definiera under hur lång tid som bör vara vägledande princip, i det 

aktuella fallet är det 3 år, vilket är lång tid. 
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3. Villkoren för att kunna fullfölja uppdraget dvs. reseersättningar mm. 

Stadsledningskontoret har utifrån ovanstående utarbetat ett nytt förslag till 

beslut. 

Det är fullmäktige som avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina 

uppdrag utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet.  

Av förarbetena framgår att följande delar bör ingår i en helhetsbedömning: 

1. Huruvida den förtroendevalde avser att flytta tillbaka till hemkommunen 

när studier eller motsvarande slutförts.  

2. Huruvida den förtroendevalde har avsikt, och reella möjligheter, att delta i 

sammanträdena i det organ i vilket han eller hon behåller sitt uppdrag. Den 

förtroendevalde bör ha praktiska möjligheter att delta i de flesta samman-

träden som följer av uppdraget. Om detta inte är möjligt bör den 

förtroendevalda inte heller få stanna kvar på sina uppdrag. 

Simon Damberg har i samtal med chefsjuristen den 17 september 2019 

uppgett följande: Damberg är antagen på civilingenjörsprogrammet vid 

Uppsala universitet. På frågan hur Damberg själv bedömer sina möjligheter 

att kvarstanna som ersättare i kulturnämnden uppger han att det finns få 

obligatoriska inslag på programmet. Förutom ett antal redovisningar är det 

tentamina som är obligatorisk. Tentorna är förlagda till fredagar. Före-

läsningarna är ofta schemalagda på förmiddagen och få till antalet och av 

frivillig karaktär. Damberg har uppfattat att upplägget på programmet är 

detsamma under hela programmets längd. Damberg avser att åka buss 

mellan Västerås och Uppsala, förbindelsen tar 80 minuter. Då kulturnämnd-

en sammanträder på torsdagseftermiddagar 11 gånger/år finns goda förut-

sättningar enligt honom själv att kombinera de påbörjade universitets-

studierna med uppdraget som ersättare i kulturnämnden.  

På fråga om huruvida Damberg har för avsikt att flytta tillbaka till Västerås, 

svarar han att han sannolikt kommer att återvända till Västerås. Vad gäller 

anknytning till Västerås uppger Damberg att han är född och uppvuxen i 

Västerås och att han alltjämt har sin familj, släkt, flickvän och vänkrets i 

Västerås. Damberg uppger att han kommer besöka Västerås någon helg i 

månaden. Han berättar också att han har kvar sitt uppdrag som styrelse-

ledamot i Liberalerna Västerås. Dambergs uppfattning är att han samman-

taget kommer att ha en fortsatt nära anknytning till Västerås, även under 

studietiden.   

Stadsledningskontoret bedömer att det utifrån samtliga uppgifter i det en-

skilda fallet, finns skäl som talar för att Simon Damberg ska få ha kvar sitt 

uppdrag som ersättare i kulturnämnden under återstoden av mandatperioden. 

Stadsledningskontorets bedömning är att kommunfullmäktige omgående bör 

ta ställning till Dambergs ansökan om att kvarstå som ersättare utifrån de 

omständigheterna som omnämns i förarbetena till nuvarande 4 kap. 7 § 

kommunallagen och som finns i det enskilda ärendet.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september 2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Simon Damberg (L) ansökan om att ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden beviljas för återstoden av mandattiden.  
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2. De närmare formerna för ansökan om att ha kvar sitt uppdrag, hanteras 

inom ramen för den pågående översynen av kommunfullmäktiges arbets-

ordning.   

3. Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation ges i uppdrag att komplettera 

eller förtydliga reglerna om ersättning med mera för förtroendevalda, för de 

fall kommunfullmäktige beslutar att en förtroendevald får ha kvar sitt 

uppdrag.   

 

14 Dnr KS 2019/01624-1.2.1 
Beslut - Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2020 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider 2020: 

6 februari kl. 16:00 

5 mars kl. 16:00 

2 april kl. 16:00 

7 maj kl. 16:00 

4 juni kl. 16:00 

17 juni klockan 08:30 (budgetfullmäktige) 

18 juni (reservdag budgetfullmäktige) 

3 september kl. 16:00 

1 oktober kl. 16:00  

5 november kl. 16.00 

3 december kl. 16.00 

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020. Hänsyn har tagits till 

helgdagar och skollov. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 

september 2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider 2020: 

6 februari kl. 16:00 

5 mars kl. 16:00 

2 april kl. 16:00 

7 maj kl. 16:00 

4 juni kl. 16:00 

17 juni klockan 08:30 (budgetfullmäktige) 

18 juni (reservdag budgetfullmäktige) 
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3 september kl. 16:00 

1 oktober kl. 16:00  

5 november kl. 16.00 

3 december kl. 16.00 

 

15 Dnr KS 2019/01594-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 juni 2019 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 

2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 

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 av-

brutits 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 april till och med juni 2019.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 

2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 

2019 anmäls och läggs till handlingarna.   
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16 Dnr KS 2019/01595-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 juni 2019 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens 

rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen 

avseende kvartal april till och med juni 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 april till och med juni 2019.  

Individ- och familjenämnden kommer att behandla sin rapport i oktober då 

Inspektionen för vård och omsorg håller på och ändrar sina rapporterings-

perioder. Nämndens rapport delges därför fullmäktige i ett separat ärende 

senare i höst. 

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens 

rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen 

avseende kvartal april till och med juni 2019 anmäls och läggs till 

handlingarna.  

 

17 Dnr KS 2019/01691-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
hösten 2019 

Förslag till beslut: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.              

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 

motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till kommun-

fullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna motioner 

ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte är 

slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för kommun-

fullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för 

hantering av motioner. 
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Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 

väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 

information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 

om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av 

kommunstyrelsen.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.   

 

18 Dnr KS 2019/01689-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från kommunfull-
mäktige hösten 2019 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.             

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 

två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-

mäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. I 

samband med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen 

avseende de uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.  

Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och 

ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 septem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.  

 

19 Dnr KS 2019/01511-3.3.4 
Beslut - Överlåtelse av tomträtten Stenåldern 2 

Förslag till beslut: 

1. Tomträtten Stenåldern 2 överlåts till Brf Bjurhovda nr 10 mot en köpe-

skilling om 21 900 000 kr och på villkor enligt av Brf Bjurhovda nr 10 

godkänt köpeavtal.   

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Stenåldern 2, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till Brf 

Bjurhovda nr 10.  
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Brf Bjurhovda nr 10 önskar friköpa tomträtten.  

Fastighetsnämnden beslutade 2019-05-28 att "Fastighetsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att sälja tomträtten Stenåldern 2 till Brf Bjurhovda nr 10 

mot en köpeskilling om 21 900 000 kronor och på villkor enligt av Brf 

Bjurhovda nr 10 godkänt köpeavtal."            

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Tomträtten Stenåldern 2 överlåts till Brf Bjurhovda nr 10 mot en köpe-

skilling om 21 900 000 kr och på villkor enligt av brf Bjurhovda godkänt 

köpeavtal.   

 

20 Dnr KS 2017/01894-1.2.1 
Beslut - Motion från (M), Inför 24-timmarsgaranti inom 
socialtjänsten för unga 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell har i en motion med rubriken Motion från (M) - Inför 24-

timmarsgaranti inom socialtjänsten för unga föreslagit att det införs en 24-

timmarsgaranti inom socialtjänsten för unga som begått brott. Det vill säga 

ett "varningssystem" där socialtjänsten tillsammans med polis ska kontakta 

den unges föräldrar och/eller vårdnadshavare inom 24 timmar efter det att 

han eller hon gripits för brott. 

Kommunfullmäktige har den 11 oktober 2017 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden. 

Kommunstyrelsen beslöt sedan 2018-12-12 att återremittera ärendet för att 

skicka en remiss till polisen.                    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 
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21 Dnr KS 2017/01671-1.2.1 
Beslut - Motion från (M), Ansök om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hard af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Enes Bilalovic (M)  har i 

en motion med rubriken Motion från (M) - Ansök om att bli försöksområde 

för gårdsförsäljning föreslagit att Västerås stad ansöker hos regeringen att få 

bli försöksområde för gårdsförsäljning av vin och öl i tre år. 

Kommunfullmäktige har den 7 september 2017 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden och Miljö- och 

konsumentnämnden. 

Individ- och familjenämnden och Miljö- och konsumentnämnden har 

inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande syn-

punkter: gårdsförsäljning av alkohol inte är förenlig med det svenska alko-

holmonopolet. Om Västerås ska kunna bli försöksområde för gårdsförsälj-

ning av vin och öl behöver lagstiftningen förändras. 

Miljö- och konsumentnämnden konstaterar i sitt yttrande att de inte har till-

synsansvar enligt alkohollagen och har därmed inte heller några synpunkter 

på motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att gårds-

försäljning strider mot nuvarande svensk lagstiftning. Gårdsförsäljning av 

alkohol är inte förenligt med Alkohollagen (5 kap. 1-2 §§) som uppger att 

endast det statliga detaljhandelsbolaget får bedriva detaljhandel med alkohol. 

Så länge lagstiftningen inte ändras så har vi inte lagliga förutsättningar att bli 

försöksområde för gårdsförsäljning.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 
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22 Dnr KS 2017/01021-1.2.1 
Beslut - Motion från (M), Inför aktivt skolval i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken Inför aktivt skolval i 

Västerås föreslagit att  

-Västerås stad inför ett system med aktivt skolval där samtliga elever i 

kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, oavsett om det gäller 

kommunal eller fristående huvudman. 

Motionären anför att om alla gör ett aktivt skolval skulle skolsegregationen 

minska och starkare förutsättningar för blandade klasser skulle erhållas. Krav 

på aktiva val skulle leda till kunskap om möjligheten till fria skolval och 

gälla vid start i förskoleklass och årskurs 1 samt vid val där ny skolplacering 

önskas.  

Motionen remitterades till Grundskolenämnden som inkom med ett yttrande 

2017-08-29. 

Kommunfullmäktige behandlade motionen 2018-03-08 och beslutade att 

återremittera motionen till grundskolenämnden för att se över svaret.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

23 Dnr KS 2017/02280-6.2.1 
Beslut - Motion från (V) om förskoleplats till barn som bor på 
skyddat boende 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första och fjärde att-sats föranleder ingen åtgärd. 

2. Motionens andra och tredje att-sats avslås. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Harri Åman (V) och Agneta 

Hermansson (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) om förskole-

plats till barn som bor på skyddat boende föreslagit att  

Förskolenämnden ska erbjuda barn som bor på skyddat boende en förskole-

plats, med minst 3 timmar per dag i veckan. 

Förskolenämnden utbildar personal vid minst två förskolor kring barn som 

har upplevt eller blivit utsatta för våld. 

De förskolor som har fått ovan nämnda utbildning erbjuder skyndsamt för-

skoleplats för barn som bor på skyddat boende. 
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De pedagogiska nämnderna tar fram "skyddade" rutiner när det gäller barn 

som bor på skyddat boende.  

Kommunfullmäktige har den 14 december 2017 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Förskolenämnden och Individ- och familje-

nämnden. 

Förskolenämnden och Individ- och familjenämnden har inkommit med 

remissvar.                       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första och fjärde att-sats föranleder ingen åtgärd. 

2. Motionens andra och tredje att-sats avslås. 

 

24 Dnr KS 2017/02282-3.12.1 
Beslut - Motion från (M) om promenadstråk längs Svartån i 
Mälarstaden Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Bifall till motionens första att-sats. 

2. Avslag till motionens andra att-sats. 

3. Tekniska nämnden uppdras att utreda förutsättningarna för en möjlig 

dragning av ett nytt gång- och cykelstråk längs med Svartån, mellan Västerås 

City och Skultuna. Uppdraget ska ske i dialog och samarbete med berörda 

aktörer och markägare i syfte att uppnå överenskommelser och markavtal för 

att möjliggöra stråket. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Stefan Lindh (M) har inkommit med en motion om 

promenadstråk längs Svartån i Mälarstaden Västerås. I motionen beskrivs att 

Västerås potential med sitt läge vid Svartåns mynning till Mälaren ytterligare 

borde utvecklas, att promenadstråken som planeras centralt bör förlängas för 

att möta ådalen mellan Västerås och Skultuna samt att promenadstråket skul-

le kunna ge besökare och västeråsare möjlighet att promenera längs Svartån 

nära staden. Motionärerna föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

-att staden ska planera för ett promenad- och cykelstråk längs Svartån från 

Västerås till Skultuna i enlighet med hur förslaget beskrivs i motionen. 

-att utifrån planeringen genomföra ett promenadstråk hela vägen mellan 

Västerås city och Skultuna. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-07 att remittera motionen till kom-

munstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat motionen 

på remiss till tekniska nämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden 

med önskan om svar senast 2018-03-12, remisstiden utökades därefter med 

en månad till 2018-04-12. Tekniska nämnden beslutade 2018-02-20 att god-

känna motionen och överlämna den till kommunstyrelsen. 
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Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-26 att godkänna stadsbyggnadsför-

valtningens förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Fastighetsnämnden beslutade 2018-02-15 att godkänna teknik- och fastig-

hetsförvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till kommun-

styrelsen.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bifall till motionens första att-sats. 

2. Avslag till motionens andra att-sats. 

3. Tekniska nämnden uppdras att utreda förutsättningarna för en möjlig drag-

ning av ett nytt gång- och cykelstråk längs med Svartån, mellan Västerås 

City och Skultuna. Uppdraget ska ske i dialog och samarbete med berörda 

aktörer och markägare i syfte att uppnå överenskommelser och markavtal för 

att möjliggöra stråket. 

 

25 Dnr KS 2018/00611-5.0.2 
Beslut - Motion från (SD) om åtgärder mot hederskulturen och 
hedersrelaterat våld 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), Jan Johansson 

(SD), Anna Svensson (SD) och Kaj-Göran Klang (SD) har i en motion med 

rubriken Motion från (SD) om åtgärder mot hederskulturen och heders-

relaterat våld föreslagit att  

kommunen undersöker omfattning och grad av hedersrelaterat våld och 

föreslår åtgärder för att stävja detta. 

kommunen vidtar de åtgärder som utredningen föreslår. 

kommunen aktivt bedriver ett arbete för att skydda personer mot hedersvåld 

Kommunfullmäktige har den 1 februari 2018 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden, Nämnden för 

idrott, fritid och förbyggande, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

Individ- och familjenämnden, Nämnden för idrott, fritid och förbyggande, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämnden har inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden, Nämnden för idrott, fritid och förbyggande, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.  
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Individ- och familjenämnden beskriver flera pågående arbeten som pågår 

inom området. En kartläggning genomfördes under perioden september 

2015- augusti 2016. 

Nämnden konstaterar att problematiken som beskrivs i motionen är väl känd, 

och det pågår redan flera relevanta åtgärder för att stödja de som utsätts.  

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har arbetat aktivt kring heders-

kulturen och hedersrelaterat våld sedan 2007. Nämnden har sedan 2015 

arbetat med en modell för ett samordnat och systematiskt våldspreventivt 

arbete med barn och unga inom skola och lokalsamhälle.  

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämnden har samtliga gett i uppdrag åt sin förvaltning (Barn- och ut-

bildningsförvaltningen) att utreda hur arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck kan stärkas inom respektive verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att problematiken är väl känd och att redan pågår 

flera relevanta åtgärder inom flera av stadens berörda nämnder.         

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

26 Dnr KS 2018/01403-1.3.5 
Beslut - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 
för fler verksamheter i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 

införa Lagen om valfrihet (LOV) för fler verksamheter i Västerås föreslagit 

att  

ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram förslag på fler verksamheter där 

LOV kan användas. 

ge berörda nämnder i uppdrag att införa LOV för de verksamheter där är 

lämpligt. 

införa LOV för tolkservice. 

Kommunfullmäktige har den 7 juni 2018 §187 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden, grundskole-

nämnden, förskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

äldrenämnden och nämnden för personer funktionsnedsättning. 

Individ- och familjenämnden, grundskolnämnden, förskolenämnden, ut-

bildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och nämnden för 

personer funktionsnedsättning har inkommit med remissvar.  
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Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmark-

nadsnämnden arbetsmarknadsnämnden konstaterar att lag 2008:962, Lag om 

valfrihetssystem, tydligt begränsar vilka områden den är tillämplig inom. 

Lagen kan enligt dess första paragraf endast användas vid upphandling av 

"tjänster inom hälsovård och socialtjänster". Inom begreppet inryms även 

jobbsökningstjänster hos Arbetsförmedlingen. Utbildningssektorn omfattas 

inte av denna lag 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden gör 

bägge bedömningen att det i dagsläget inte finns fler verksamheter inom 

nämndens ansvarsområde där lagen om valfrihetssystem lämpar sig.    

Individ- och familjenämnden konstaterar att man i handlingsplanen för 

beställning, upphandling, konkurrensutsättning och uppföljning för 2016-

2019 samt för 2017-2019 har behandlat frågan om LOV, och att det finns en 

plan för vilka verksamheter som det redan planeras för eller har genomförts 

upphandling enligt LOU eller LOV.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

27 Dnr KS 2018/02273-1.3.6 
Beslut - Motion från (KD) om patientens livskvalité efter 
kommunaliseringen av hemsjukvården 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Wäneskog (KD) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 18 oktober 2018 med en motion med rubriken "Motion om patientens 

livskvalité efter kommunaliseringen av hemsjukvården". 

I motionen föreslås att initiativ tas för översyn av befintliga dokument 

mellan länets kommuner och Region Västmanland gällande hemsjukvården 

samt att en ny uppföljning görs med utgångspunkt från den som genom-

fördes 2012-2014. 

Motionen har remitterats till äldrenämnden samt nämnden för personer med 

funktionsnedsättning. Äldrenämnden har inkommit med yttrande medan 

nämnden för personer med funktionsnedsättning har avstått från att svara då 

hanteringen av hemsjukvården inte ligger inom deras ansvarsområde.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 
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28 Dnr KS 2018/02415-10.4.2 
Beslut - Motion från (SD) om att utreda förutsättningar för att 
erbjuda alla från 65 år kostnadsfria halkskydd 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Emil Thessén (SD) har i en motion med rubriken Motion från (SD) om att 

utreda förutsättningar för att erbjuda alla från 65 år kostnadsfria halkskydd 

föreslagit att  

Ge berörd nämnd i uppdrag att utreda kommunens kostnader och förut-

sättningar för att erbjuda alla från 65 år kostnadsfria halkskydd, ställt mot 

den uppskattade samhällsnyttan. 

Vid ett utredningsfall till fördel för den uppskattade samhällsnyttan ställt mot 

kommunens kostnader och förutsättningar för att erbjuda alla från 65 år 

kostnadsfria halkskydd, utforma en lämplig utdelnings- eller utlämnings-

process för detta ändamål. 

Vid ett utredningsfall till fördel för uppskattade samhällsnyttan ställt mot 

kommunens kostnader och förutsättningar, möjliggöra kostnadsfri tillgångtill 

halkskydd för alla över 65 år enligt lämpligt utdelnings- eller utlämnings-

process. 

Ge berörd nämn i uppdrag att, vid lämplig tidpunkt, utvärdera ovanstående 

satsning. 

Kommunfullmäktige har den 18 november 2018 §316 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till äldrenämnden 

Äldrenämnden har inkommit med remissvar.  

Äldrenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. Nämnden 

belyser hur fallskador uppkommer bland äldre, och konstaterar att av rappor-

terade fallskador som leder till sjukvård kan mellan 7% och 30% relateras till 

markunderlaget.  Nämnden hänvisar till en rad förslag på fallförebyggande 

insatser, där rekommenderade utomhusåtgärder innefattar god snöröjning, 

sandning samt god belysning. 

Nämnden gör även en kostnadsberäkning för att erbjuda gratis halkskydd för 

personer över 65 år. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av nämndens 

yttrande   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 septem-

ber och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 
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29 Dnr KS 2018/02435-1.3.6 
Beslut - Motion från (V) om att Västerås stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurang och konferensbranschen 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Olle Kvarnryd och 

Vicktoria Bagi, alla (v), har i en motion med rubriken Västerås stad ska 

främja goda arbetsvillkor i restaurang och konferensbranschen föreslagit att 

krav på kollektivavtal ska ställas när Västerås stad bokar in sig på konferens-

anläggningar, hotell eller restauranger. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd mot bakgrund av att vi idag redan följer gällande lagar och Västerås 

stads styrdokument angående arbetsrättsliga frågor och sociala krav i 

upphandlingar.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 

september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

30 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). 

 

31 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). 
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32 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). 

 

33 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). 

 

34 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


