
Kommunfullmäktige 12 maj 2022
”Kommunfullmäktige den 12 maj startade med en information från säkerhetsenheten innan
interpellationsdebatten tog fart.

Först ut var en interpellation från Caroline Högström om praktikplatser genom
upphandlingar. Av 30 praktikplatser har 21 fått jobb. Här har vi en möjlighet att följa upp på
alla avtalets delar. Viktig slutsats som Caroline avslutar interpellationsdebatten med var att
fler nämnder behöver kliva fram och att varje nämndordförande kollar upp att avtalen följs
upp.

Irene Hagström ställer interpellationen om Utbildning och brist i svenska språket kan vi se
som en råd tråd
Inom förvaltningen finns 700 timvikarier som bara ska kunna ringas in vid behov.

Claes interpellation om välfärdsbrott följer strax därpå.

Elisabeth om ägardirektiv för strategiska fastigheter:
Står bakom förslag till beslut men vi anser att ett tilläggsyrkande beträffande den hangar
som fungerar som ett strategiskt bra lager. Avvakta rivningen tills dess att man hittar ett bra,
långsiktigt lager för verksamheten.
Jörgen fyller i att hangaren är viktig, och fungerar utmärkt som lager.

Elisabeth om överlåtelsen av Rocklunda:
Vi är alla eniga om hur fantastiskt området är. Det vi är oroliga för att det ska läggas en våt
filt över ärendet i 9 år
Det krävs ett gediget underlag för att fatta beslutet. Vi yrkar återremiss för att få det underlag
som beslutet kräver.
Kontakta den tilltänkta köparen och ställ frågan - vad vill man med området?

Eleonore berättar att trots hon varit med i den grupp som skulle utvärdera detta beslut men
trots det så har s styret varit ner i grytan med sleven. Har kommunen rätt att motsätta sig
försäljningen? Det behövs ett svar på den frågan innan vi fattar beslutet.

Marcus om klimatprogram 2017-2020 vilket visar att Moderaternas klimatprogram går hand i
hand med dessa goda resultat

Elisabeth om revisionsrapport
Det är bra att vi blir granskade och får en rapport på våra upphandlingar och inköp. Det
behövs. Tilläggsyrkanden
Två vinnare - skattebetalarna får mer får sina pengar och företagarna som får bättre
möjlighet att vara med på upphandlingarna
Thomas ser att rapporten är resultatet från ett systematiskt misslyckande från majoriteten
om revisionsrapporten om granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU.



Marcus om återrapporten tackar för en bra motion som lett till en viktig rapport vi är en aktiv
opposition med många initiativ som bifallits. Nästan var 12kr är till följd av våld i nära
relation. Flytta på våldsutövaren

Marcus Moderaternas förslag i KS
en svår fråga. Vi vill inte undergräva föräldraansvaret. De föräldrar som inte har råd ska få
en möjlighet genom att utöka försörjningsstöd. Avslag till förslut.

Eleonore vi får allt tystare, mer miljövänliga och säkrare bilar. Motionen bottnar i att så
många Västeråsare får svårt att få sin vardag att gå ihop tack vare den rådande
parkeringssituationen
”Höjningen av parkeringsnormen är inte tillräcklig. Den har ingen logik. Barnfamiljer upplever
att de inte får ihop sin vardag. Vi måste göra mer!”

Elisabeth vi är överens om så mycket kring kollektivtrafik, cykelvägen osv men när det
kommer till bil är vi inte överens. Två år sedan motionen lämnades in och att vi står här idag.
För ett år sedan lämnades ett initiativ in från majoriteten. Egentligen borde att-sats två därför
bifallas.
Vi måste underlätta och se över möjligheterna att använda våra bilar. Bilen är ett
frihetsverktyg och vi måste underlätta för användandet av den.

Stefan Lindh fortsätter försvara motionen genom att berätta att moderaterna i tekniska
nämnden varit kritiska mot ”mobility management”. Byggherrar bygger hellre boarea istället
för parkeringsplatser.

Stefan Lindh försvarar den moderata motionen lagd av Anna Hård.
Brotten (hot, snatterier och inbrott) mot företagare riskerar att bli en ond cirkel. De mindre
och medelstora företagen är viktiga för Västerås. Det är i dessa företag de flesta jobb finns.
Ifall de inte vågar etablera sig i Västerås är det högst olyckligt. Identifiera befintliga problem
och ta fram underlag för åtgärder som kan göra företagarna trygga i Västerås.
Irene Hagström poängterar vikten av att visa företagarna att vi verkligen gör allt för att trygga
deras tillvaro och stärka företagen mot brottsligheten.

Elisabeth yrkar bifall till KDs motion om att sälja Fredriksbergsbadet till Mimer. Vi behöver
prioritera annat med skattebetalarnas medel och Mimer är bättre rustade för att ta hand om
det.

Marcus Jacobson poängterar att det går att få in ett bad i Mimers ägardirektiv. När
liberalerna satt i opposition var de tydliga att poängtera den andra sidans
”Vildsinta badexpantion” men nu utför det just precis det själv när Liberalerna byter sida från
höger till vänster.

Timmen är sen och vi hann igenom 27 av 41 ärenden. Vart ska detta sluta.
Fullmäktigegruppen går hem och samlar energi för att möta alla de moderata motioner som
väntar på debatt!

Vid pennan, Marie Brandstedt”


