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

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

3 Dnr KS 1831789- 
Information om aktuella detaljplaner  
    

 

4 Dnr KS 2019/01301-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sandra Zanabria (S) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 5 september 2019. Nu har läns-
styrelsens protokoll inkommit. Ny ledamot från och med den 30 september 
2019 är Julio Maravilla (S) och ny ersättare efter Julio Maravilla (S) är 
Mikael Lindh (S). 

 

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

Förslag till beslut: 
1. Emma Aderhult (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 Aderhult (S) som valts till ledamot i miljö- och konsumentnämnden 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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6 Dnr KS 2019/02084-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Elin Asplund (L) 

Förslag till beslut: 
1. Elin Asplund (L) entledigas från uppdraget som ersättare i Västerås 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Elin Asplund (L) som valts till ersättare i Västerås kommunfullmäktige 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

7 Dnr KS 2019/01972-1.1.1 
Val av ny ersättare i Fastighetsnämnden efter Nina Löfgren (L) 

Förslag till beslut: 
1. Nina Löfgren (L) entledigas från uppdraget som ersättare i 
fastighetsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Nina Löfgren (L) som valts till ersättare i fastighetsnämnden mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

8 Dnr KS 2019/02122-1.1.1 
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Anna Svensson (SD) 

Förslag till beslut: 
1. Anna Svensson (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i 
förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Anna Svensson (SD) som valts till ersättare i förskolenämnden mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2019/01879-1.1.1 
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Christian Petterson 
(M) 

Förslag till beslut: 
1. Christian Pettersson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Christian Pettersson (M) som valts till ersättare i tekniska nämnden mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

10 Dnr KS 2019/01857-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kulturnämnden efter David Folkebrant (MP) 

Förslag till beslut: 
1. David Folkebrant (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden. 

2. Jonas Bruslind (MP) väljs till ny ersättare i kulturnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 
förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
David Folkebrant (MP) som valts till ersättare i kulturnämnden mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2019/02069-1.1.1 
Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Tove 
Engström (MP) 

Förslag till beslut: 
1. Tove Engström (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden intill det sammanträde 
då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Tove Engström (MP) som valts till ersättare i överförmyndarnämnden 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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12 Dnr KS 2019/02125-1.1.1 
Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Pernilla Rinsell 
(MP) 

Förslag till beslut: 
1. Pernilla Rinsell (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Rinsell (MP) som valts till ersättare i byggnadsnämnden mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2019/02124-1.1.1 
Val av ny ledamot i Grundskolenämnden efter Pernilla Rinsell 
(MP) 

Förslag till beslut: 
1. Pernilla Rinsell (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i grundskole-
nämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i grundskolenämnden intill det sammanträde då 
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Pernilla Rinsell (MP) som valts till ledamot i grundskolenämnden mandat-
perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

14 Dnr KS 2019/01892-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Stadshus AB efter Karin Westlund 
(C) 

Förslag till beslut: 
1. Karin Westlund (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Västerås 
Stadshus AB. 

2. Monica Stolpe Nordin (C) väljs till ny ersättare i Västerås Stadshus AB 
intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommun-
fullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Karin Westlund (C) som valts till ersättare i Västerås Stadshus AB 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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15 Dnr KS 2019/00098-1.4.2 
Beslut - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2019 för Västerås 
stad 

Förslag till beslut: 
1. Att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 
2019. 

2. Att nämnder och styrelser med prognosticerat underskott ska vidta 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

3. Dokumentet granskas ytterligare en gång så att siffrorna avseende 
Fastighetsnämnden är rätt i löptexten på exempelvis s. 25 och s. 27. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet för perioden januari-augusti för Västerås stad är 455 mnkr. I 
resultatet ingår jämförelsestörande poster med 341 mnkr.  

Prognosen för helåret är 194 mnkr varav jämförelsestörande poster för 
realisationsvinster, orealiserade värden på finansiella tillgångar och 
exploateringsintäkter uppgår till 158 mnkr. Exklusive dessa blir 
årsprognosen 36 mnkr (0,4 %) att jämföra med årets budget på 170 mnkr  
(2 %). Det stora underskottet inom individ- och familjenämnden riskerar 
stadens överskottsmål 2020. Mot bakgrund att staden har ett svagare resultat 
är det av största vikt att nämnden säkerställeren ekonomi i balans. På 
kommunstyrelsesammanträdet 2019-05-08 fick stadsledningskontoret i 
uppdrag att genomföra en fördjupad analys av nämndens ekonomi och 
verksamhet i samband med månadsrapport mars. Den fördjupade analysen 
har gjorts av EY och kommer att presenteras inom kort för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  

Stadens investeringsram är 1 646 mnkr. Prognosen är att 80 % kommer att 
genomföras.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 oktober 2019 och beslutade då 
lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2019 med prognos för 
2019. 

2. Att nämnder och styrelser med prognosticerat underskott ska vidta 
åtgärder för en ekonomi i balans. 

3. Dokumentet granskas ytterligare en gång så att siffrorna avseende 
Fastighetsnämnden är rätt i löptexten på exempelvis s. 25 och s. 27. 
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16 Dnr KS 2019/01031-1.4.2 
Beslut - Uppdrag om att genomföra en fördjupad analys av 
individ- och familjenämndens verksamhet och ekonomi 

Förslag till beslut: 
1. Rapporten om en fördjupad analys av individ- och familjenämndens 
verksamhet och ekonomi läggs till handlingarna.  

2. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
med riskanalys för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. Hand-
lingsplanen med riskanalysen ska tas fram efter samråd med kommun-
styrelsen och dess förvaltning. Handlingsplanen med riskanalys ska lämnas 
till kommunfullmäktige senast den 5 december 2019. 

3. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att se över sin förvaltnings-
organisation så att nämnden i alla avseenden har förutsättningar att följa 
antagen budget och att få balans mellan nämndens verksamhet och ekonomi. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med en analys om hur den ekonomiska situationen för individ- och familje-
nämnden kommer att påverka stadens samlade ekonomi och finansiering.  

5. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder åstadkomma ett ändamålsenligt förebyggande socialt arbete. 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden har under 2018 och även under innevarande år 
redovisat en allt sämre prognos mot budget. I mars 2019 beräknades ett 
budgetunderskott om -109 mnkr, trots ett åtgärdspaket på 30 mnkr. I 
delårsrapport per augusti prognostiseras en avvikelse om -170 mnkr.  

I samband med mars månadsrapport med prognos 2019 för staden beslöt 
därför kommunstyrelsen att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genom-
föra en fördjupad analys av nämndens verksamhet och ekonomi.  

Uppdraget gavs till EY som genomfört en analys av nämndens verksamhet 
och ekonomi. Av rapporten framgår att EYs bedömning är att nämnden kan 
bedriva verksamheten inom den budgetram som kommunfullmäktige fast-
ställt. För att nå dit krävs ett målinriktat och omfattande arbete. EY anser att 
nämnden saknar en strategi och handlingsplan som motsvarar en ekonomi i 
balans. Brister beträffande strategi, styrning, ledarskap och organisation har 
påverkat omfattningen på och hanteringen av budgetavvikelsen.  

EY anser att situationen är så pass allvarlig att den föranleder en reviderad 
handlingsplan som även är accepterad av stadsledningskontoret och vars 
konsekvenser accepteras av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 23 oktober 2019 och beslutade då 
lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten om en fördjupad analys av individ- och familjenämndens 
verksamhet och ekonomi läggs till handlingarna.  

2. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
med riskanalys för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi. 
Handlingsplanen med riskanalysen ska tas fram efter samråd med 
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kommunstyrelsen och dess förvaltning. Handlingsplanen med riskanalys ska 
lämnas till kommunfullmäktige senast den 5 december 2019. 

3. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att se över sin förvaltnings-
organisation så att nämnden i alla avseenden har förutsättningar att följa 
antagen budget och att få balans mellan nämndens verksamhet och ekonomi. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med en analys om hur den ekonomiska situationen för individ- och familje-
nämnden kommer att påverka stadens samlade ekonomi och finansiering.  

5. Individ- och familjenämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder åstadkomma ett ändamålsenligt förebyggande socialt arbete. 

 

17 Dnr KS 2019/01979-1.3.2 
Beslut - Tillägg till ägardirektiv för Mimer AB respektive 
Mälarenergi AB 

Förslag till beslut: 
1. Följande tillägg görs till nu gällande ägardirektiv för Bostads AB Mimer 
respektive Mälarenergi AB, dnr 207/01454 beslut KFM 2017-09-07 § 308): 

"Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen 
är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng. 

Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen 
gällande el, vatten, avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till 
närliggande infrastruktur på affärsmässig grund." 

2. Ändringen gäller från och med den dag då detta beslut vunnit laga kraft.    

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen biföll den 9 oktober 2019 ett nämndinitiativ från (S), (L), 
(MP) och (C) gällande förändringar av ägardirektiv för Bostads AB Mimer 
och Mälarenergi AB, som lyder enligt följande: 

"Det pågår ett arbete med översyn av ägardirektiven i Västerås stads bolag. 
Den stora översynen kan komma att ta lite tid. I majoritetens 140-punkts-
program som vi har för avsikt att genomföra under mandatperioden finns 
flera frågor som kräver förtydligande av ägardirektiven. Vi vill gå före med 
dessa och föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att ge Mimer och Mälarenergi AB följande ägardirektiv 

Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen 
är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng. 

Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen 
gällande el, vatten, avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till 
närliggande infrastruktur på affärsmässig grund." 

Idag pågår ett arbete med att revidera nuvarande ägardirektiv för alla bolag. 
Revideringen beräknas vara klar innan oktober månads utgång från ett 
tjänstemannaperspektiv. Tilläggen som nu föreslås kommer att till en början 
att hanteras som ett tillägg till de nuvarande ägardirektiven och i nästa steg 
arbetas in i stadsledningskontorets kommande förslag till nya ägardirektiv.  
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Ägardirektivet är ett av de viktigaste dokumenten för en styrelse i ett bolag 
att följa. Därför är det också viktigt, precis som nämndinitiativet anger, att 
förtydliga ägardirektiven.  

Bolagen behöver som brukligt analysera effekterna av förändringarna i 
ägardirektivet. 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut lämnar stadsledningskontoret till 
kommunstyrelsen följande förslag till beslut:       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 
2019 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Följande tillägg görs till nu gällande ägardirektiv för Bostads AB Mimer 
respektive Mälarenergi AB, dnr 207/01454 beslut KFM 2017-09-07 § 308): 

"Mimer ska koncentrera sig på bostadsfastigheter. Enda möjliga undantagen 
är stadsdelscentrum, typ Skiljebo och Viksäng. 

Mälarenergi ska ta ansvar för grundläggande infrastruktur i hela kommunen 
gällande el, vatten, avlopp och fiber. Alla ska ha rätt att koppla upp sig till 
närliggande infrastruktur på affärsmässig grund." 

2. Ändringen gäller från och med den dag då detta beslut vunnit laga kraft.        

 

18 Dnr KS 2019/00516-1.3.4 
Beslut - Köp av bolag inom ramen för fastigheten Förseglet, 
Bostads AB Mimer 

Förslag till beslut: 
1. Bostads AB Mimer godkänns förvärva ett NYAB (så kallat lagerbolag).   

2. Lagerbolaget ska efter bolagsförvärv byta namn till "Förseglet Garage 
AB" eller något annat liknande namn.   

3. Förslag till bolagsordning för "Förseglet Garage AB" godkänns. 

4. Bostads AB Mimer godkänns överlåta del av fastighet Förseglet, Västerås 
till " Förseglet Garage AB".  

5. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för 
"Förseglet Garage AB" i enlighet med Bostads AB Mimers styrelse: 

Ordförande Jesper Brandberg 

1:e vice ordförande Per-Inge Ahlbäck  

2:e vice ordförande Amanda Agestav  

Ledamöter: 

Agata Kosik  

Dorene Snäckerström 

Bengt-Åke Nilsson 

Ing-Marie Berndtsson 

Anna Nematbakhsh 
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Fredrik Dalmo 

Silvana Enelo-Jansson 

Roger Eklund 

Thomas Sjövy 

Dagmar Mardi 

6. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till 
lekmannarevisorssuppleant. 

7. Bostads AB Mimer godkänns förvärva 5 stycken NYAB (så kallade 
lagerbolag).   

8. Lagerbolagen ska efter bolagsförvärv byta namn till "Förseglet Hus B-F 
AB" eller något annat liknande namn.   

9. Förslag till bolagsordning för bolagen "Förseglet Hus B-F AB" godkänns. 

10. Bostads AB Mimer godkänns överlåta delar av fastighet Förseglet, 
Västerås till bolagen "Förseglet Hus B-F AB".  

11. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för 
bolagen "Förseglet Hus B-F AB": 

Ordförande Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer 

Carina Akterhag, Bostads AB Mimer 

Martin Gepertz, Bostads AB Mimer 

12. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till 
lekmannarevisorssuppleant. 

13. Bostads AB Mimer godkänns sälja samtliga aktier i bolagen "Förseglet 
Hus B-F AB" till extern part.  

14. Bostads AB Mimer ska löpande redovisa respektive försäljning av aktier 
för Västerås Stadshus AB:s styrelse och årsvis i samband med affärsplanen 
beskriva projektets framdrift och eventuella avvikelser från Mimers antagna 
strategi för utveckling av fastigheten Förseglet, som beslutades i bolagets 
styrelse i december 2018.                   

Ärendebeskrivning 
Bostads AB Mimer har förvärvat fastigheten Förseglet och en detaljplan har 
antagits som medger att kvarteret kan bebyggas med 1400-1500 bostäder. 
Mimer planerar att bygga cirka 500 av dessa i egen regi. För att få bygglov 
för nya bostäder krävs det att det finns parkeringsmöjligheter. Mimer 
planerar därför att bygga parkeringsgarage och köpa ett lagerbolag som 
parkeringsverksamheten förläggs till.  

Syftet med ett parkeringsbolag är att man har en och samma hyresvärd som 
kan bedriva parkeringsverksamhet för bostäder som byggs både till de egna 
hyresrätterna men även för externa exploatörer som vill investera i bostäder 
på avstyckad mark från fastigheten Förseglet. 

Vid försäljning av fastigheter bör även lagerbolag kunna köpas i syfte att äga 
fastighet i bolag före kommande fastighetstransaktion. Uppskattningsvis kan 
upp till sex transaktioner i bolagsform bli aktuella under exploateringstiden.  



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2019-11-01 
 

 
 

11 (26) 
 

 

Om Bostad AB Mimer bygger cirka 500 lägenheter och investerar i infra-
struktur och garage beräknas investeringskostnaden för hela projektet bli 
cirka 1 600 miljoner kronor. Utveckling av fastigheten Förseglet beräknas 
pågå fram till omkring år 2028 under förutsättning att Mimers planerade 
tidplan hålls.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 
2019, och beslutade få lämna följande förslag till kommunfullmäkitge: 

1. Bostads AB Mimer godkänns förvärva ett NYAB (så kallat lagerbolag).   

2. Lagerbolaget ska efter bolagsförvärv byta namn till "Förseglet Garage 
AB" eller något annat liknande namn.   

3. Förslag till bolagsordning för "Förseglet Garage AB" godkänns. 

4. Bostads AB Mimer godkänns överlåta del av fastighet Förseglet, Västerås 
till " Förseglet Garage AB".  

5. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för 
"Förseglet Garage AB" i enlighet med Bostads AB Mimers styrelse: 

Ordförande Jesper Brandberg 

1:e vice ordförande Per-Inge Ahlbäck  

2:e vice ordförande Amanda Agestav  

Ledamöter: 

Agata Kosik  

Dorene Snäckerström 

Bengt-Åke Nilsson 

Ing-Marie Berndtsson 

Anna Nematbakhsh 

Fredrik Dalmo 

Silvana Enelo-Jansson 

Roger Eklund 

Thomas Sjövy 

Dagmar Mardi 

6. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till 
lekmannarevisorssuppleant. 

7. Bostads AB Mimer godkänns förvärva 5 stycken NYAB (så kallade 
lagerbolag).   

8. Lagerbolagen ska efter bolagsförvärv byta namn till "Förseglet Hus B-F 
AB" eller något annat liknande namn.   

9. Förslag till bolagsordning för bolagen "Förseglet Hus B-F AB" godkänns. 

10. Bostads AB Mimer godkänns överlåta delar av fastighet Förseglet, 
Västerås till bolagen "Förseglet Hus B-F AB".  

11. Följande personer väljs till ordförande och ledamöter i styrelsen för 
bolagen "Förseglet Hus B-F AB": 
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Ordförande Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer 

Carina Akterhag, Bostads AB Mimer 

Martin Gepertz, Bostads AB Mimer 

12. Åke Johansson (C) utses till lekmannarevisor och Ulf Nygren (M) till 
lekmannarevisorssuppleant. 

13. Bostads AB Mimer godkänns sälja samtliga aktier i bolagen "Förseglet 
Hus B-F AB" till extern part.  

14. Bostads AB Mimer ska löpande redovisa respektive försäljning av aktier 
för Västerås Stadshus AB:s styrelse och årsvis i samband med affärsplanen 
beskriva projektets framdrift och eventuella avvikelser från Mimers antagna 
strategi för utveckling av fastigheten Förseglet, som beslutades i bolagets 
styrelse i december 2018. 

 

19 Dnr KS 2017/01707-3.1.1 
Beslut - Fördjupad översiktsplan för område vid avfart Irsta 

Förslag till beslut: 
Fördjupningen av översiktsplanen, Avfart Irsta (FÖP 70) antas.              

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2017 § 311 att ge stadslednings-
kontoret i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för område 
Avfart Irsta. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning har också upprättats.  

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen är att säkerställa och utveckla 
värdefulla miljöer norr om E18 samt möjliggöra för ett nytt verksamhets-
område för både mer skrymmande och mindre verksamheter inom logistik, 
lager och industri på den södra sidan om E18. Fördjupningen av översikts-
planen redovisar en övergripande fysisk struktur och markanvändning samt 
strategier för genomförandet. Planen ska utgöra en förutsättning och ett stöd 
vid upprättande av kommande detaljplaner i området.  

Den fördjupade översiktsplanen var på samråd från och med den 9 mars till 
och med den 7 maj 2018 och den ställdes ut för granskning under tiden 17 
juni till 13 september 2019. Inkomna synpunkter under utställningen har 
endast föranlett mindre justeringar och förtydliganden i planhandlingen. 
Fördjupningen av översiktplanen för Avfart Irsta bedöms nu vara redo att 
antas.          

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 oktober 
2019 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Fördjupningen av översiktsplanen, Avfart Irsta (FÖP 70) antas. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2019-11-01 
 

 
 

13 (26) 
 

 

20 Dnr KS 2019/00706-2.4.9 
Beslut - Avskrivning av motion från (SD) om att införa en 
lönetrappa för socionomer 

Förslag till beslut: 
Motion från (SD) om att införa en lönetrappa för socionomer avskrivs. 

Ärendebeskrivning 
Janet Persson (SD) och Patric Sjölund (SD) lämnade vid fullmäktiges 
sammanträde den 4 april 2019 in en motion om att införa en lönetrappa för 
socionomer. Motionslämnarna har nu inkommit med en skrivelse där man 
vill att motionen avskrivs.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober 
2019 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

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

 

21 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, 
grundskolnämnden, förskolenämnden, utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och nämnden för personer 
funktionsnedsättning. 

Individ- och familjenämnden, grundskolnämnden, förskolenämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och nämnden för 
personer funktionsnedsättning har inkommit med remissvar. 

Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden 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 
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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. 

 

22 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 
förutsättningar 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 
utlämningsprocess 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 
utlämningsprocess. 
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 
rapporterade 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. 
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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 
september och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

23 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 
konferensanläggningar, 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. 

 

24 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 kommun-
styrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Äldrenämnden och Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 

Äldrenämnden har inkommit med remissvar.  

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. 

Kommunstyrelsen 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 till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

25 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 kommun-
invånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. 

Att Västerås stad i arbetet med stadsdels- och serviceortsutveckling tar med 
frågan i planeringen om ätbara parker när grönområden utvecklas. 
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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 till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

26 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 barnfull-
mäktige där Presidiet och ledamöter består av barn. Barnen ska få föra debatt 
om frågor som berör deras vardag, vid tidpunkten för internationella barn-
dagen. Detta för att främja barns relation till politiken och demokrati-
kulturen.  

att kommunfullmäktige beslutar om ett symboliskt belopp som barnfull-
mäktige får befogenhet att besluta om.  

Kommunfullmäktige har den 7 mars 2018 §74 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grund-
skolenämnden, 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 uppdrag-
et att utreda hur ett barnfullmäktige skulle kunna genomföras enligt motion-
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 
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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  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att motion-
en 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.  

Kommunstyrelsen föreslår att uppdraget ges till Nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande och att det skall rymmas inom befintlig ram. Utrednings-
uppdraget föreslås återrapporteras senast december 2019. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sistt sammanträde den 25 
september och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

27 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 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. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 
september och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

28 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. 

Grundskolenämnden har inkommit med remissvar.  

Grundskolenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter.  

Nämnden instämmer i att mer rörelse i skolan säkerligen skulle ha gynn-
samma 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 idrotts-
lektionen 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 fort-
sätta 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. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av Grundskole-
nämndens 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 till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 
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29 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 till kommunfullmäktige: 

Motionen bifalls. 

 

30 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 till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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31 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 jämställdhets perspektiv 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 till kommunfullmäktige: 

De två första att-satserna avslås. 

De två sista att-satserna föranleder inga ytterligare åtgärder. 
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32 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.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av nämndens 
reviderade riktlinjer.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 
september och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige::  

1. Motionen bifalls.              

 

33 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. 

Att Västerås Stad utreder den extra kostnaden och hur den ska finansieras. 
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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. 

Kommunstyrelsen 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 till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

34 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. 

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 
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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 sam-
band 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 genom-
föra extern rättning. 

Kommunstyrelsen 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 till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

35 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 till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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36 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). 

 

37 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). 

 

38 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). 

 

39 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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40 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). 

 

41 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). 

 

42 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 3 oktober 2019 en interpellation om kommunalt stöd till extemister 
ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP). 

 

43 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


