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Frånvarande ledamöter
Karin Westlund (C)

Närvarande ersättare
Cristina Estay (S)
Marie Pernhall Schardl (M)
Marléne Tamlin (MP)

Övriga närvarande
Jörgen Eklund kommunrevisor
Ulla Persson kommunrevisor
Elisabeth Löv kommunrevisor
Petra Nordvall verksamhetschef skolhälsovården Västerås stad
Susanne Sterling medicinskt ansvarig sjuksköterska Västerås stad
Jacques Fresnais enhetschef hemtjänst /HSL
Petra Andersson ekonomichef
Sofi Simonsson nämndsekreterare
Rasmus Persson förvaltningsdirektör

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§39 Dnr KDNS 1809612-

Val av protokolljusterare och tillkännagivande av protokollets 
justering

Beslut
Kommundelsnämnden utser Mikael Eriksson (SD) att justera dagens 
protokoll den 29/3 tillsammans med ordförande.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§40 Dnr KDNS 1809589-

Godkännande av föredragningslistan

Beslut
* Föredragningslistan godkänns men §46 (punkt 8) utgår

* Irene Hagström (M) lämnar ett nämndinitiativ

* Marlene Thamlin (MP) har en fråga

* Ulla Mörck (M) har en fråga

* Alla ärenden är offentliga.

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden beslutar vilka ärenden i föredragningslistan som ska 
vara öppna för allmänheten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 41 Dnr KDNS 2023/00010-1.3.7

Redovisning av postlista

Beslut
Kommundelsnämnden förklarar informationen mottagen.

Är endeb eskrivning
Postlista ur nämndens diarieserie KDNS perioden 9 februari - 8 mars 2023 
redovisas för nämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§42 Dnr KDNS 2023/00012-1.4.2

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
• Förteckning över delegationsbeslut registrerade i diarieserien KDNS 

under perioden 9 februari- 8 mars 2023 anmäls till nämnden.

• Förteckning över anställningsbeslut till och med februari 2023 ur 
personalsystemet anmäls till nämnden.

Justerande; Utdragsbestyrkande
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§ 43 Dnr KDNS 2023/00013-1.5.1

Delgivningsärenden

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner redovisningen och förklarar informationen 
mottagen.

Ärendebeskrivning
Kränkande behandling, klagomål, remisser och handlingar till kännedom för 
huvudmannen/ kommundelsnämnden redovisas för perioden 9 februari - 8 
mars 2023.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§44 Dnr KDNS 2023/00155-1.2.3

Beslut - fullmakt för Västerås stads jurister

Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Caroline Eller, Emelie Eckervall, Åsa Ternström, Simon Edvardsson, 
Thérése Björnsdotter, Emma Eklund, Andreas Mehnert, Marie Stjärnkrona, 
Belan Osman och Oscar Westerlund att i domstolar och hos andra 
myndigheter eller annorstädes i varje avseende anhängiggöra, utföra och 
bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta 
förlikning eller ackord samt att motta och kvittera medel, värdehandling och 
annan egendom.

2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe.

3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.

4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder har enligt gällande reglementen egen 
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för 
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska 
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med 
anledning av anställning av två nya stadsjurister behöver en ny fullmakt för 
juristerna på Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder 
som ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud 
förordnas.

Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 
dess kommundelsnämnd, i domstolar och hos andra myndigheter. Rätten att 
företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett protokollsutdrag där 
beslut om förordnandet framgår.

Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller 
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess 
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som 
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och 
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.

Kopia till
Alexandra?. eriksson@vasteras .se

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§45 Dnr KDNS 2023/00162-2.2.2

Beslut- Revidering av stadsgemensam 
informationshanteringsplan

Beslut
Revidering av informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och 
stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01, reviderad 2021, 2022 
antas att gälla för handlingar upprättade från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 
som fastställer nämndens informationshantering. För gemensamma styr- och 
stödprocesser finns en stadsövergripande informationshanteringsplan som 
beslutas av samtliga nämnder. I planen framgår hur allmänna handlingar ska 
hanteras med avseende på:

* Bevarande/ gallring

* Diarieföring

* Förvaring och hantering

Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som 
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Utarbetande av den 
gemensamma informationshanteringsplanen sker av verksamheten inom 
områdena ledning och verksamhetsstöd i samråd med Stadsarkivet.

Kopia till
Stadsarkivet

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 46 Dnr KDNS 2023/00003-1.4.2

Lägesinformation från öppna förskolan och familjecentrums 
verksamhet

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår på grund av sjukdom.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§47 Dnr KDNS 2023/00015-2.5.0

Beslut- ekonomisk månadsrapport per februari 2023

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner månadsrapport per februari 2023 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 Utdragsbestyrkande
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§48 Dnr KDNS 2023/00158-3.11.1

Beslut- gränsdragningslista om ansvar för gatu- och parkfrågor 
mellan teknik och fastighetsförvaltningen och Skultuna 
kommundelsförvaltning

Beslut
Kommundelsnämnden godkänner överenskommelse med tekniska nämnden 
om gränsdragning för ansvar för gatu- och parkfrågor.

Ärendebeskrivning
I samband med att Skultuna kommundelsnämnd och tekniska nämnden 
hanterade en remiss från kommunfullmäktige om trafiksäkerheten i Skultuna 
under våren 2021 uppdagades att gränsdragningen mellan tekniska nämnden 
och Skultuna kommundelsnämnd inte är tydlig i frågor som gäller 
förvaltning och planering av gator, trafik och grönområden.

Skultuna kommundelsförvaltning och Teknik- och fastighetsförvaltningen 
ser gemensamt att det är angeläget att uppdatera gränsdragningslistan för 
skötsel, och att komplettera med gränsdragning i de områden där det idag 
saknas ansvarig och har tillsammans arbetat fram förslag till ny 
överenskommelse.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§49 Dnr KDNS 2023/00176-1.6.1

Presentation av revisorer

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden tackar revisorerna för presentationen.

Mötet ajourneras ca 10 minuter

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§50 Dnr KDNS 2023/00175-8.0.2

Utbildning om lagstiftning och styrning inom hälsa- och 
sjukvård

Ärendebeskrivning
Kommundelsnämnden tackar för presentation och utbildning.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§51 Dnr KDNS 2023/00156-6.1.7

Antagande av patientsäkerhetsberättelse 2022 skolhälsovården 
Skultuna

Beslut
Kommundelsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats.

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 
mars varje år och ska godkännas av Skultuna kommundelsnämnd.

Kopia till
Barn och utbildningsförvaltningen

Petra Nordvall

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§52 Dnr KDNS 2023/00170-8.0.2

Antagande av patientsäkerhetsberättelse 2022 vård och omsorg 
Skultuna

Beslut
Kommundelsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för vård och omsorg 
i Skultuna avseende 2022

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera 
sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse.
Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och göras 
tillgänglig för den som vill ta del av den.

Kopia till
Äldrenämnden, nämnden för personer med funktionsvariation

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§53 Dnr KDNS 2023/00007-1.3.3

HR-rapport/ personalinformation

Ärendebeskrivning
Ingen information i ärendet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§54 Dnr KDNS 2023/00009-1.3.6

Information förvaltningsdirektören

Ärendebeskrivning
• Förvaltningen har beviljats LUN A-pengar från Länsstyrelsen 

Västmanland för att tillgängliggöra naturstigar i Skultuna. Förslag: 
Lionsstigen i Kvarnbackaparken.

• Förvaltningen har godkänt nytt hyresavtal med teknik- och 
fastighetsförvaltningen gällande paviljonger under tiden 
Persboskolan byggs om.

• Torsdag 30 mars beslutar byggnadsnämnden om bygglov för
Persboskolan/drömfabriken.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§55 Dnr KDNS 2023/00054-6.3.3

Remissyttrande - Riktlinjer för belysning i Västerås stad

Beslut
Kommundelsnämnden har inget att erinra till riktlinjer för belysning i 
Västerås stad.

Ärendebeskrivning
Behovet av övergripande riktlinjer för belysning har uppkommit för att 
säkerställa en medveten ljussättning inom kommunen. En god ljussättning 
innefattar många aspekter, såsom orienterbarhet, skönhet, trygghet, säkerhet, 
jämlikhet, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa och biologisk mångfald. 
God belysning bidrar således till en positiv upplevelse av staden.

I takt med den tekniska utvecklingen ökar möjligheterna till en mer 
energieffektiv och genomtänkt ljussättning av våra utomhusmiljöer. 
Samtidigt belyses allt större del av jordens yta vilket medför ökade 
ljusföroreningar, som får negativa effekter både på människors hälsa och på 
växt- och djurliv. Dessutom får vi allt färre möjligheter att studera 
natthimlen.

Syftet med riktlinjer för belysning är att möjliggöra en samsyn inom 
Västerås stad och andra aktörer i kommunen hur arbetet med belysning ska 
ske. Det ska ge kunskap och vägledning för att skapa en god, enhetlig och 
kvalitativ ljussättning som stärker staden utifrån social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, och samtidigt skapar en trygg, säker och attraktiv 
stadsmiljö.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§56 Dnr KDNS 1809599-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
• Irene Hagström, Marie Pernhall och Ulla Mörck moderaterna 

anmäler ett nämndinitiativ med rubriken ”inventering av 
förvaltningens lekplatser”.

• Ulla Mörck(M) får veta att dansbanan i Kvarnbackaparken har rivits 
på grund av undermåligt underhåll och risk för ras.

• Marlene Thamlin(MP) får veta att det kommer ordnas 
påsklovsaktiviteter på Skultuna fritidsgård samt på fritidshemmen.

Justerandes^ignatur Utdragsbestyrkande


