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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Redovisning av motioner som inte har 
slutbehandlats hösten 2019 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

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 

kommunfullmäktige. 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 

kommunfullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen 

för hantering av motioner. 

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.  
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    Datum 

   2019-09-06 

  

 

Dnr Datum Beskrivning Remitterat till Status 

2017/00520 2017-03-
08 

Motion från (M) angående 
hemtjänstutförande i Västerås  
 

Äldrenämnden Återremitterat till äldrenämnden våren 2019. Yttrandet väntas 
inkomma i september 2019. 

2017/01021 2017-05-
08 

Motion från (M) - Inför aktivt skolval 
i Västerås  
 

Grundskolenämnden Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 

2017/01197 2017-06-
21 

Motion från (M) om 
avveckling/försäljning av strategiska 
fastigheter  
 

Remitteras ej. Behandlad av kommunstyrelsen den 5 juni. På dagordningen 
till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september. 

2017/01671 2017-09-
11 

Motion från (M) - Ansök om att bli 
försöksområde för gårdsförsäljning  
 

Individ- och familjenämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden 

Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 

2017/01894 2017-10-
04 

Motion från (M) - Inför 24-
timmarsgaranti inom socialtjänsten 
för unga  
 

Individ- och familjenämnden, 
polismyndigheten 

Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 

2017/02280 2017-12-
07 

Motion från (V) om förskoleplats till 
barn som bor på skyddat boende  
 

Förskolenämnden, Individ- och 
familjenämnden 

Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 

2017/02282 2017-12-
07 

Motion från (M) om promenadstråk 
längs Svartån i Mälarstaden 
Västerås  
 

Tekniska nämnden, 
Fastighetsnämnden, 
Byggnadsnämnden 

Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 
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Dnr Datum Beskrivning Remitterat till Status 

2018/00611 2018-02-
02 

Motion från (SD) om åtgärder mot 
hederskulturen och hedersrelaterat 
våld  

Individ- och familjenämnden, 
Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 

Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 

2018/00844 2018-03-
09 

Motion från (V) om feministisk 
stadsplanering  

 Fastighetsnämnden, 
byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden, kulturnämnden 

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 28 augusti. 

2018/01068 2018-04-
13 

Motion från (SD) om att 
tillgängliggöra 
Kommunsfullmäktiges TV-
sändningar för personer med 
hörselnedsättning  

Ingen remittering Handläggning pågår och planeras till kommunstyrelsen kvartal 
4 2019. 

2018/01069 2018-04-
13 

Motion från (V) om 
cykelservicestation  

Tekniska nämnden Handläggning pågår, planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 
2019. 

2018/01221 2018-05-
03 

Motion från (M) om att införa 
tidsbegränsade hyreskontrakt för 
nyanlända med uppehållstillstånd  

Individ- och familjenämnden Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 7 mars 
2019. Ärendet återremitterades till Invid- och familjenämnden 
och remisstiden utgick den 31 augusti. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2018/01242 2018-05-
08 

Motion från (M) om etableringslån 
istället för försörjningsstöd  

Individ och familjenämnden Remissvar inkommet. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 3 
2019. 

2018/01403 2018-06-
07 

Motion från (M) om att införa Lagen 
om valfrihet (LOV) för fler 
verksamheter i Västerås  

Grundskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
förskolenämnden, äldrenämnden, 
nämnden för personer med 
funktionsnedsättning samt individ- och 
familjenämnden 

Samtliga remissvar inkomna. Planeras till kommunstyrelsen 
kvartal 3 2019. 

2018/01720 2018-08-
17 

Motion från (V) om vatten till 
Västeråsarna 
  

Tekniska nämnden, Mälarenergi och 
Nämnden för idrott och friluftsliv 

Remissvar inkommit från tekniska nämnden och Mälarenergi. 
Sista svarsdag var 18/12 2018. Påminnelse utskickad 10/1 
2019 till nämnden för idrott och friluftsliv men svar har inte 
inkommit. Framskrivning pågår och ärendet planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019.  
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2018/02273 2018-10-
18 

Motion från (KD) om patientens 
livskvalité efter kommunaliseringen 
av hemsjukvården  

Nämnden för personer med 
funktionshinder och Äldrenämnden 

Samtliga remissvar inkomna. Ärendet planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 3 2019. 

2018/02401 2018-11-
05 

Motion från (KD) om att göra 
Västerås till en försökskommun för 
kommunal polis  

Individ- och familjenämnden Nämndens yttrande saknas och har efterlysts. Ärendet 
planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 2019 alt kvartal 1 
2020. 
 

2018/02415 2018-11-
07 

Motion från (SD) om att utreda 
förutsättningar för att erbjuda alla 
från 65 år kostnadsfria halkskydd  
 

Äldrenämnden Remissvar inkommet. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 3 
2019. 

2018/02433 2018-11-
09 

Motion från (M) om extern rättning 
av de nationella proven  

Grundskolenämnden och Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Remisstid utgcik den 31 augusti 2019. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2018/02434 2018-11-
09 

Motion från (V) om att samordna 
arbetet med jämställdhet och 
våldsprevention  

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

Remissvar inkomna i början på sommaren. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 3 2019. 

2018/02435 2018-11-
09 

Motion från (V) om att Västerås stad 
ska främja goda arbetsvillkor i 
restaurang och konferensbranschen  

Ingen remittering Behandlades av kommunstyrelsen på sammanträdet den 28 
augusti. 

2018/02569 2018-11-
30 

Motion från (M) om bättre kontroll 
över Västerås stads upphandlingar  

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 
2019 
 

2018/02631 2018-12-
17 

Motion från (M) om att införa 
tiggeriförbud i Västerås  

Ingen remittering Färdigberedd på stadsledningskontoret. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2018/02638 2018-12-
18 

Motion från (SD) om utveckling av 
kameraövervakning i Västerås  

Ingen remittering Ej påbörjad. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 1 2020. 

2018/02664 2018-12-
18 

Motion från (M) om att synliggöra 
och uppmärksamma de små och 
medelstora företagen  

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 
2019. 

2018/02669 2018-12-
21 

Motion från (SD) om ökad 
transparens i Västerås 
kommunfullmäktige  

Ingen remittering Handläggning pågår och planeras till kommunstyrelsen kvartal 
4 2019. 
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2019/00148 2019-01-
22 

Motion från (M) om gemensam 
handläggning av tillstånd  

Individ- och familjenämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden 

Samtliga remissvar inkomna. Handläggning pågår. Planeras 
till kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2019/00150 2019-01-
22 

Motion från (SD) om att utreda 
behovet av ytterligare låsbara 
grindar i anslutning till kommunens 
båtbryggor  
 

Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande 

Nämndens yttrande saknas och har efterlysts. Planeras till 
kommunstyrelsen tidigast kvartal 4 2019. 

2019/00252 2019-02-
08 

Motion från (SD) om utökad tid för 
pulshöjande aktivitet i grundskolan 
  

Grundskolenämnden Planeras till kommunstyrelsen kvartal 3 2019. 

2019/00253 2019-02-
07 

Motion från (M) om att utbilda 
kommunanställda i första hjälpen 
mot psykisk ohälsa  

Individ- och familjenämnden, 
Nämnden för funktionshindrade, 
Äldrenämnden, Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Skultuna 
kommundelsnämnd och 
Överförmyndarnämnden 
 

Överförmyndarnämndens remissvar saknas och har efterlysts. 
Ärendet planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 

2019/00254 2019-02-
07 

Motion från (M) om en samordnad 
trygghetscentral i Västerås  

Ingen remittering.  Handläggning pågår på stadsledningskontoret. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2019/00409 2019-03-
04 

Motion från (SD) om Inför ett årligt 
pris från Västerås stad för visat 
civilkurage  

Ingen remittering Planeras till kommunstyrelsen kvartal 3 2019. 

2019/00418 2019-03-
05 

Motion från (KD) om införande av 
ett Barnfullmäktige  

Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, Nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande, 
Skultuna kommundelsnämnd  
 

Samtliga remissvar inkomna under sommaren. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
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2019/00444 2019-03-
08 

Motion från (M) om planering av 
skolor i Västerås  

Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden, 
Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 

Remisstiden gick ut i mitten på juni. Samtliga remissvar 
inkomna. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 

2019/00446 2019-03-
08 

Motion från (V) om webbaserad 
utbildning i genuspedagogik för all 
personal som arbetar inom 
förskolan och skolan  
 

Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Skultuna 
kommundelsnämnd  

Skultuna kommundelsnämnds remissvar saknas och har 
efterlysts. Ärendet planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 
2019. 

2019/00447 2019-03-
08 

Motion från (V) om 
sorteringsmöjligheter vid offentliga 
papperskorgar  

Tekniska nämnden Remissvaret inmkommet och hanläggning på 
stadsledningskontoret pågår. Planeras till kommunstyrelsen 
kvartal 4 2019. 
 

2019/00448 2019-03-
08 

Motion från (SD) om 
närvarohöjande åtgärd för centrala 
samhällsinformationsmöten 
utformade för nyanlända  

Individ- och familjenämnden  Ärendet återremitterat av individ- och familjenämnden vid 
behandlingen av remissen från kommunstyrelsen den 12 juni. 
Nämnden har inte begärt anstånd om förlängd svarstid. 
Avvaktar nämndens behandling av ärendet.  
 

2019/00576 2019-03-
25 

Motion från (SD) om att utarbeta 
direktiv som förhindrar att IS-
återvändare eller andra terrorister 
får ta del av kommunens 
ekonomiska eller personella 
resurser  
 

 Framskrivningen har avvaktat behandlingen av ett 
nämndinitiativ på samma tema i kommunstyrelsen, vilken nu 
är avslutad. Framskrivning av motionssvar pågår och planeras 
till kommunstyrelsen kvartal 4 2019.  

2019/00701 2019-04-
08 

Motion från (V) om att ge Västerås 
en ätbar park  

Tekniska nämnden Remissvar inkommet i slutet på juni. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2019/00702 2019-04-
08 

Motion från (M) om Västerås som 
centrum för innovationer och företag 
inom vård och omsorg  

Äldrenämnden, Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning, Individ- och 
familjenämnden 

Remisstid utgick den 31 augusti 2019, men individ- och 
familjenämndens remissvar saknas fortfarande. Yttrandet 
efterlyses och ärendet bedöms kunna hanteras i 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
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2019/00703 2019-04-
08 

Motion från (M) om att göra 
Västerås till ett logistiknav  

Byggnadsnämnden, 
Fastighetsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden  
 

Remisstid pågår till den 20 september. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 

2019/00704 2019-04-
08 

Motion från (M) om mikroplaster  Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Mälarenergi AB 
och Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande 
 

Sista svarsdag från nämnder och styrelser var 17 juli. 
Samtliga har svarat och framskrivning pågår. Ärendet 
planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 

2019/00705 2019-04-
08 

Motion från (SD) om att förbättra 
sökfunktionen på Västerås stads 
hemsida  
 

Ingen remittering Handläggning pågår. Planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 
2019. 

2019/00706 2019-04-
08 

Motion från (SD) om att införa en 
lönetrappa för socionomer  

Individ- och familjenämnden Individ- och familjenämndens remissvar saknas och har 
efterlysts. Ärendet planeras till kommunstyrelsen kvartal 4 
2019. 
 

2019/00708 2019-04-
08 

Motion från (SD) om åtgärd för att 
öka den demenssjukes psykiska 
och allmänna välbefinnande  
 

Äldrenämnden, Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Samtliga remissvar inkomna i juni. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 

2019/00709 2019-04-
08 

Motion från (V) om att det är dags 
att göra något åt de farliga 
skolskjutsplatserna  
 

Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden 

Samtliga remissvar har inkommit. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 

2019/00954 2019-05-
09 

Motion från (SD) om att införa 
husmödrar på samtliga 
äldreboenden inom Västerås stad  
 

Äldrenämnden Remisstid pågår till 6 september 2019. 

2019/00955 2019-05-
10 

Motion från (M) om att utreda 
möjligheten att införa mötesplats för 
äldre personer med 
funktionsnedsättning  
 

Äldrenämnden, Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Remisstid pågår till 6 september 2019. Planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
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2019/00956 2019-05-
09 

Motion från (M) om att det behövs 
krafttag mot narkotikamissbruket i 
Västerås  
 

Grundskolenämnden och Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Samtliga remissvar inkomna. Ärendet planeras till 
kommunstyrelsen kvartal 4 2019. 
 

2019/01234 2019-06-
17 

Motion från (M) om möteslokaler på 
borggården  
 

Fastighetsnämnden Remisstid pågår till och med den 31 oktober. 

2019/01236 2019-06-
17 

Motion från (M) om att införa 
Rättviksmodellen inom Västerås 
stad  
 

Miljö-och konsumentnämnden Remisstid pågår till och med den 31 oktober 2019. 

2019/01237 2019-06-
17 

Motion från (M) om mobil 
säsongsöppen turistbyrå  
 

Byggnadsnämnden, Västerås 
marknads- och näringslivsaktiebolag   

Remisstid pågår till och med den 31 oktober 2019. 

2019/01238 2019-06-
17 

Motion från (M) om ökade 
serveringstider i Västerås  
 

Individ- och familjenämnden Remisstid pågår till och med den 31 oktober 2019. 

2019/01267 2019-06-
19 

Motion från (V) om att rädda 
insekterna  
 

Tekniska nämnden, miljö- och 
konsumentnämnden 

Remisstid pågår till och med den 30 november 2019.  

 


