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1 Dnr KS 1810297- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

2 Dnr KS 1810301- 
Information från revisorerna 
    

3 Dnr KS 2017/00229-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Danuta Diop (MP) har inkommit. Ny ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige är Caroline Närhi (MP). 

 

4 Dnr KS 2017/00298-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Katarina Broman (SD) har inkommit. Ny ersättare har inte kunnat utses och 

platsen förblir vakant. 

 

5 Dnr KS 2017/00454-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i kommunfullmäktige efter 

Fredrik Pettersson (S) har inkommit. Ny ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige är Andreas Ljunggren (S). 
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6 Dnr KS 2017/00555-1.1.1 
Entledigande av ledamot i Västerås stads kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: 

1. Lena Söderberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

stads kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Lena Söderberg (S) som valts till ledamot i Västerås stads 

kommunfullmäktige mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

7 Dnr KS 2017/00527-1.1.1 
Val av ny ledamot i Förskolenämnden efter Fatima Abdullahi (S) 

Förslag till beslut: 

1. Fatima Abdullahi (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ledamot i Förskolenämnden fram till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Fatima Abdullahi (S) som valts till ledamot i förskolenämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadval bör 

därför ske. 

 

8 Dnr KS 2017/00675-1.1.1 
Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Julio Maravilla (S) 

Förslag till beslut: 

1. Julio Maravilla (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

förskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i förskolenämnden fram till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Julio Maravilla (S) som valts till ersättare i förskolenämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

9 Dnr KS 2017/00108-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för idrotts- och friluftsliv efter Sara 
Dahlin (S) 

Förslag till beslut: 

1. Sara Dalin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för 

idrott och friluftsliv. 
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2. Oxana Sundkvist (S) väljs till ny ersättare i nämnden för idrott och 

friluftsliv fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Sara Dalin (S) som valts till ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige 

behandlade avsägelsen vid sitt sammanträde den 2 februari 2017 men på 

grund av en felformulering så användes benämningen ledamot i stället för 

ersättare i ärendet.   

 

10 Dnr KS 2017/00626-1.1.1 
Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Laila Tagg (S) 

Förslag till beslut: 

1. Laila Tagg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

överförmyndarnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden fram till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Laila Tagg (S) som valts till ersättare i överförmyndarnämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

11 Dnr KS 2017/00625-1.1.1 
Val av ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden efter Laila 
Tagg (S) 

Förslag till beslut: 

1. Laila Tagg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 

konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden fram till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Laila Tagg (S) som valts till ersättare i miljö- och konsumentnämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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12 Dnr KS 2016/01403-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarhamnar AB efter Håkan Ax (S) 

Förslag till beslut: 

1. Håkan Ax (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 

Mälarhamnar AB. 

2. XX väljs till ny ledamot i styrelsen för Mälarhamnar AB till och med den 

31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Håkan Ax (S) som valts till ledamot i styrelsen för Mälarhamnar AB till och 

med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

13 Dnr KS 2017/00355-1.1.1 
Val av ny ersättare i Grundskolenämnden efter Faris Henry 
Gergis (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Faris Henry Gergis (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

grundskolenämnden. 

2. Erik Wiegerth (SD) väljs till ny som ersättare i grundskolenämnden fram 

till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Faris Henry Gergis (SD) som valts till ersättare i grundskolenämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Kommunfullmäktige 

behandlade avsägelsen vid sitt sammanträde den 9 mars 2017 men på grund 

av en felformulering så användes benämningen ledamot i stället för ersättare 

i ärendet.   

 

14 Dnr KS 2017/00034-1.1.1 
Val av ny ersättare i Mälarhamnar AB efter Sven Svensson (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Sven Svensson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Mälarhamnar AB. 

2. Kristofer Åberg (MP) väljs till ny ersättare i Mälarhamnar AB fram till 

och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Sven Svensson (MP) som valts till ersättare i Mälarhamnar AB 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-03-30 
 

 
 

6 (22) 

 

 

15 Dnr KS 2017/00231-1.1 
Val av ledamot i Äldrenämnden efter Danuta Diop (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Danuta Diop (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

äldrenämnden.  

2. Cecilia Nyström (MP) väljs till ny ledamot i äldrenämnden fram till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Danuta Diop (MP) som valts till ledamot i äldrenämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2017/00369-1.1.1 
Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Ugne Miniotaite (L) 

Förslag till beslut: 

1. Ugne Miniotaite (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

byggnadsnämnden. 

2. Örjan Rosell (L) väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden fram till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Ugne Miniotaite (L) som valts till ersättare i byggnadsnämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

17 Dnr KS 2017/00230-1.1.1 
Val av ersättare i direktionen för Västmanlandsmusiken efter 
Danuta Diop (MP)  

Förslag till beslut: 

1. Danuta Diop (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i direktionen 

för Västmanlandsmusiken. 

2. Cecilia Nyström (MP) väljs till ersättare i direktionen för 

Västmanlandsmusiken till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Danuta Diop (MP) som valts till ersättare i direktionen för 

Västmanlandsmusiken till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 
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18 Dnr KS 2017/00524-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB efter 
Stefan Sturesson (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Stefan Sturesson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 

för Nya Västerås Flygplats AB. 

2. XX (KD) väljs till ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB 

fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Stefan Sturesson (KD) som valts till ledamot i styrelsen för Nya Västerås 

Flygplats AB mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

19 Dnr KS 2017/00512-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB efter 
Håkan Wahlström (C) 

Förslag till beslut: 

1. Håkan Wahlström (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 

för Nya Västerås Flygplats AB. 

2. XX väljs till ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB till och 

med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Håkan Wahlström (C) som valts till ledamot i styrelsen för Nya Västerås 

flygplats AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag 

och fyllnadsval bör därför ske. 

 

20 Dnr KS 2017/00521-1.1.1 
Val av ny suppleant i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB 
efter Roger Eklund (M) 

Förslag till beslut: 

1. Roger Eklund (M) entledigas från sitt uppdrag som suppleant i styrelsen 

för Nya Västerås Flygplats AB. 

2. XX väljs till ny suppleant i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB fram 

till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Roger Eklund (M) som valts till suppleant i styrelsen för Nya Västerås 

Flygplats AB fram till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 
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21 Dnr KS 2016/01708-1.3.2 
Beslut - Policy för styrningen i koncernen Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Policy för styrningen i koncernen Västerås stad godkänns, med revidering 

av första stycket under rubriken Skapa värde genom resultatstyrning. 

Ärendebeskrivning 

Aktuell policy för styrningen i koncernen Västerås stad är antagen av 

kommunfullmäktige 7 februari 2013. Sedan dess har en översyn av själva 

styrsystemet skett, med beslut om huvudprinciperna juni 2015. Av den 

anledningen måste även en revidering av policyn göras. 

 

Ett viktigt mål i den översyn av styrningen som gjordes 2014-2015 var att 

tydliggöra styrningen vilket också är den största förändringen i policyn 

jämfört med tidigare utgåva. 

 

Beskrivning av styrningen i rätt ordning.  

Policyn utgår från kommunallagen och regeringsformen och fortsätter med 

hur vi hanterar de reglerna i vår styrning. 

 

Anpassning till beslutade förändringar i styrsystemet.  

Styrningens struktur med utgångspunkt i kommunfullmäktiges styrning och 

uppföljning: styrning direkt mot de kommunala grunduppdragen, styrning 

utifrån uppdrag och inriktningar och styrning genom strategiska uppdrag.  

 

Styrkortets och den interna kontrollens placering i styrningen. 

Balans mellan mål och medel, kvalitet och ekonomi: skapa värde genom 

resultatstyrning och skapa stabilitet genom ekonomistyrning. 

 

Avskalad till vad en policy bör innehålla 

Övergripande regelverk utifrån lag och fullmäktiges styrning och uppfölj-

ning. Detaljerna finns i underliggande styrande dokument, handbok etc. 

 

En stor del av styrningen styrs av kommunallagen och vi har därför valt att 

skala policyn till att innehålla det väsentliga utifrån lag och Västerås stads 

styrsystem. Policyn anger "att" och på en övergripande nivå "vad". "Hur", i 

form arbetsgång, dokument, rapporter etc. beslutas av kommunstyrelsen eller 

processägare för planerings- och uppföljningsprocessen och beskrivs därför 

inte på policyn. Vi hänvisar istället till handbok för styrningen som finns 

tillgänglig på Insidan. Detta för att inte policyn ska behöva revideras när 

ändringar görs i de delar som fullmäktige inte behöver besluta om. 

 

Policyn kommer även att kompletteras med en mer lättläst skrift som kan 

användas för att förstå och förklara stadens styrsystem. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde den 25 januari 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Policy för styrningen i koncernen Västerås stad godkänns, med revidering 

av första stycket under rubriken Skapa värde genom resultatstyrning. 
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22 Dnr KS 2017/00412-1.5.2 
Beslut - Årstämma i Nya Västerås Flygplats AB 2017 

Förslag till beslut: 

1. Tillstyrka att Västerås Stadshus AB:s röstombud röstar för att resultat- och 

balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens 

förslag och att besluta i ärende om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 i 

enlighet med revisionsberättelsen, samt i övrigt rösta för att fastställa 

arvoden åt styrelsen och revisorerna och i förekommande fall godkänna val 

av revisor och revisorssuppleant. 

Ärendebeskrivning 

Nya Västerås Flygplats AB är ett nybildat bolag under 2016 

Flygplatsverksamheten överläts från Västerås Flygplats AB (namnändrat till 

Västerås Stadshus AB) den 5e april 2016. Verksamheten omfattar därmed 

perioden 6e april till 31a december 2016. 

 

Resultatet efter finansiella poster uppgår till - 54,8 Mkr som kan jämföras 

med 35,5 Mkr föregående år (då som Västerås Flygplats AB). Den stora 

skillnaden i utfall beror delvis på en koncernbildning och upphandlat trafik 

till Helsingfors. Nettoomsättningen är 16,8 Mkr som kan jämföras med 

föregående år (15,8 Mkr) då som bolaget Västerås flygplats AB. 

Den auktoriserade revisorn har i revisionsberättelsen lämnat en oren 

revisionsberättelse och avstyrkt att bolagsstämman beviljar tidigare 

verkställande direktör och vissa av styrelseledamöterna och suppleanterna 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Revisorerna pekar bland annat på 

brister i beredning och beslutsunderlag. Bolagets styrelse har också erhållit 

en erinran från revisorn avseende brister i styrelsearbetet samt 

lekmannarevisorerna riktar en anmärkning mot delar av styrelsen och 

bolagets tidigare tillförordnande verkställande direktör. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Tillstyrka att Västerås Stadshus AB:s röstombud röstar för att resultat- och 

balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens 

förslag och att besluta i ärende om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 i 

enlighet med revisionsberättelsen, samt i övrigt rösta för att fastställa 

arvoden åt styrelsen och revisorerna och i förekommande fall godkänna val 

av revisor och revisorssuppleant.    
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23 Dnr KS 2017/00419-1.5.2 
Beslut - Årsstämma i Västerås Stadshus AB 2017 

Förslag till beslut: 

1. Att utse Sofia Wahlund med Kjell Andersson som ersättare att som 

röstombud på Stadshus AB:s årsstämma företräda stadens aktier på 

årsstämman 2017-04-14. 

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning 

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 

styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2016. 

3. Att instruera röstombudet att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 

lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som 

överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den 

upphandling som gjorts. 

Ärendebeskrivning 

Stadshus AB ägs till 100 % av Västerås stad och är koncernbolaget för 

Västerås stads helägda bolag. Under våren 2016 bildad bolaget ett nytt 

dotterbolag, Nya Västerås Flygplats AB och överlät rörelseverksamheten i 

sin helhet genom en inkråmsöverlåtelse till Nya Västerås Flygplats AB. 

Bolaget har bedrivit flygplatsverksamheten från 2016-01-01 till 2016-04-05. 

Bolaget namnändrades 2016-05-03 från Västerås Flygplats AB till Västerås 

Stadshus AB. Bolaget bildande under hösten ytterligare ett dotterbolag, 

Västerås Parkeringsbolag AB. Under december genomförde bolaget en 

nyemission i Västerås Parkeringsbolag AB 

 

Resultat i Stadshus AB, efter finansiella poster, uppgår till -11,1 mnkr som 

kan jämföras med +35,5 mnkr föregående år. Resultatet har påverkats av 

koncernbildningen. Nettomsättningen för bolaget är 1,8 mnkr, vilket kan 

jämföras med 15,8 mnkr (flygplatsverksamhet) föregående år.  

Bolagets auktoriserade revisor samt lekmannarevisorer lämnar en ren 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Av lekmannarevisionens 

granskning framgår dock att lekmannarevisorerna riktar en kommentar till 

bolaget över uppfyllander av ägardirektiv. Av kommentaren framgår att 

lekmannarevisorerna inte anser att bolaget uppfyllt ägardirektivet i avseende 

på bolagets uppgift att på uppdrag av kommunstyrelsen ha uppsikt över 

dotterbolagen på så sätt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt upprätthålls. 

Lekmannarevisorerna anser att de allvarliga bristerna i beredning av 

styrelsebeslut i Nya Västerås Flygplats AB borde upptäckts i ett tidigare 

skede.  

 

Det är viktigt att konstatera att uppsiktsplikten är en del av 

ledningsfunktionen och inte primärt en styrfunktion. Kommunallagen eller 

aktiebolagslagen ger inte bolaget några särskilda maktmedel. Uppsikten är i 

princip begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar, 

samt, om det är nödvändigt i särskilda ärenden, se till att fullmäktige i 

egenskap av högsta beslutande organ får ta ställning. Uppsiktsplikten innebär 

inte en rätt att i nannan ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas. Ansvaret 

för att styrelsearbetet fungerar och uppfyller aktiebolagslagens krav och 
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ansvaret för enskilda beslut inom dotterbolagen åvilar helt respektive 

bolagsstyrelse. För bolagsstyrelser finns särskilda, och dessutom 

straffsanktionerade, regler om att samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle 

att delta i ärendets behandling, och fått ett tillfredställande underlag för att 

avgöra ärendet. I det senare ligger att beslutsunderlaget ska vara så 

lättförståeligt och informativt som möjligt. Allt som är väsentligt för 

ärendets behandling skall framgå av det tillhandahållna materialet. Särskilt 

åligger det ordförande och verkställande direktören att tillse att detta 

uppfylls. Endast bolagsstyrelsen och dess ledamöter själva kan avgöra om 

detta uppfylls i varje enskilt fall, till den delen kan Västerås Stadshus AB 

inte åläggas några förpliktelser i förhållande till dotterbolagen.  

 

Västerås Stadshus AB har ett ansvar att skapa ledningsstrukturer för uppsikt, 

samordning, ekonomi och styrdokument inom koncernen. Koncernen har 

idag system med bland annat direktiv och särskild koncernstyrningsrapporter 

som i all väsentligt skapar en god grund för att uppfylla målsättningarna.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 

2017 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Att utse Sofia Wahlund med Kjell Andersson som ersättare att som 

röstombud på Stadshus AB:s årsstämma företräda stadens aktier på 

årsstämman 2017-04-14. 

 

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning 

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 

styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2016. 

 

3. Att instruera röstombudet att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 

lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som 

överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den 

upphandling som gjorts. 

 

24 Dnr KS 2017/00682-1.6.1 
Beslut - Fråga om ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 2016 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

Västmanlandsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 års 

verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
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bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

Ulla Persson, Kommunfullmäktiges ordförande, har lämnat följande förslag 

till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

Västmanlandsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 års 

verksamhet 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

 

25 Dnr KS 2017/00681-1.6.1 
Beslut - Fråga om ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet Västmanlands Teater 2016  

Ärendebeskrivning 

Handlingar i ärendet delges i separat utskick.  

 

26 Dnr KS 2017/00684-1.6.1 
Beslut - Fråga om ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet Samordningsförbundet Västerås 2016  

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 

samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 

års verksamhet, 

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  
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Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

Ulla Persson, Kommunfullmäktiges ordförande, har lämnat följande förslag 

till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 

samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 

års verksamhet, 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

 
 

27 Dnr KS 2017/00683-1.6.1 
Beslut - Fråga om ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
2016  

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 

års verksamhet 

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  
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Ulla Persson, Kommunfullmäktiges ordförande, har lämnat följande förslag 

till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 

års verksamhet. 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

 

28 Dnr KS 2017/00680-1.6.1 
Beslut - Fråga om ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet VafabMiljö 2016  

Ärendebeskrivning 

Handlingar i ärendet delges i separat utskick.  

 

29 Dnr KS 2017/00357-1.6.2 
Beslut - Revisionsberättelse för Västerås stad 2016 samt fråga 
om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 

Förslag till beslut: 

1. Att godkänna årsredovisningen för 2016 inklusive bilagor, samt 

föreslagna dispositioner. 

2. Att över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska 

behandlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 

för resultathantering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i eventuell 

tilläggsbudget fastställa beloppen för respektive nämnd. Tilläggsbudgeten 

finansieras av kommunstyrelsens budgetreserv för 2017. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads årsredovisning för 2016 har upprättats och presenteras för 

kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller 

ekonomiska analyser av stadens bokslut samt avstämning av 

verksamhetsmässiga och finansiella mål.  

Årets resultat för Västerås stad är 395 mnkr. I resultatet ingår 

realisationsvinster på 185 mnkr, nyttjande av social resursfond 4 mnkr samt 

statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande (byggbonus) 41 mnkr. Om 

dessa poster exkluderas, uppgår resultatet till 173 mnkr, vilket är det så 

kallade balanskravsresultatet för 2016. Resultatet motsvarar 2,4 procent av 

skatteintäkter och bidrag att jämföra med Västerås stads finansiella mål på 

2,5 procent.  

Större jämförelsestörande poster som påverkar balanskravsresultatet för 

2016 är exploateringsverksamheten 65 mnkr, verksamhet för 

ensamkommande barn och unga 50 mnkr samt avsättning för miljöskulder -

87 mnkr.  
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Övriga större budgetavvikelser är äldrenämnden -63 mnkr främst på grund 

av underskott inom hemtjänstverksamheten, de pedagogiska nämnderna 20 

mnkr främst på grund av färre barn och elever än budgeterat samt ej nyttjade 

budgetreserver samt Västerås stad vård och omsorg 23 mnkr främst på grund 

av större volymer än budgeterat inom individ och familjs verksamheter samt 

inom verksamhet för funktionsnedsatta.   

Årets resultat för koncernen Västerås stad, inklusive den verksamhet som 

bedrivs i bolagsform, före skatt är 680 mnkr. Utöver överskotten i Västerås 

stad är det framförallt positiva resultat hon Mälarenergi och Mimer som ger 

koncernens resultat. Flygplatsverksamheten redovisar ett resultat på -64 

mnkr. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna årsredovisningen för 2016 inklusive bilagor, samt 

föreslagna dispositioner. 

2. Att över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska 

behandlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 

för resultathantering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i eventuell 

tilläggsbudget fastställa beloppen för respektive nämnd. Tilläggsbudgeten 

finansieras av kommunstyrelsens budgetreserv för 2017. 

 

30 Dnr KS 2017/00356-1.4.2 
Beslut - Årsredovisning Västerås stad 2016 

Förslag till beslut: 

1. Att godkänna årsredovisningen för 2016 inklusive bilagor, samt 

föreslagna dispositioner. 

2. Att över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska 

behandlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 

för resultathantering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i eventuell 

tilläggsbudget fastställa beloppen för respektive nämnd. Tilläggsbudgeten 

finansieras av kommunstyrelsens budgetreserv för 2017. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads årsredovisning för 2016 har upprättats och presenteras för 

kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller 

ekonomiska analyser av stadens bokslut samt avstämning av 

verksamhetsmässiga och finansiella mål.  

Årets resultat för Västerås stad är 395 mnkr. I resultatet ingår 

realisationsvinster på 185 mnkr, nyttjande av social resursfond 4 mnkr samt 

statsbidrag för att stimulera bostadsbyggande (byggbonus) 41 mnkr. Om 

dessa poster exkluderas, uppgår resultatet till 173 mnkr, vilket är det så 

kallade balanskravsresultatet för 2016. Resultatet motsvarar 2,4 procent av 

skatteintäkter och bidrag att jämföra med Västerås stads finansiella mål på 

2,5 procent.  
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Större jämförelsestörande poster som påverkar balanskravsresultatet för 

2016 är exploateringsverksamheten 65 mnkr, verksamhet för 

ensamkommande barn och unga 50 mnkr samt avsättning för miljöskulder -

87 mnkr.  

Övriga större budgetavvikelser är äldrenämnden -63 mnkr främst på grund 

av underskott inom hemtjänstverksamheten, de pedagogiska nämnderna 20 

mnkr främst på grund av färre barn och elever än budgeterat samt ej nyttjade 

budgetreserver samt Västerås stad vård och omsorg 23 mnkr främst på grund 

av större volymer än budgeterat inom individ och familjs verksamheter samt 

inom verksamhet för funktionsnedsatta.   

Årets resultat för koncernen Västerås stad, inklusive den verksamhet som 

bedrivs i bolagsform, före skatt är 680 mnkr. Utöver överskotten i Västerås 

stad är det framförallt positiva resultat hon Mälarenergi och Mimer som ger 

koncernens resultat. Flygplatsverksamheten redovisar ett resultat på -64 

mnkr. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna årsredovisningen för 2016 inklusive bilagor, samt 

föreslagna dispositioner. 

2. Att över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska 

behandlas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna 

för resultathantering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i eventuell 

tilläggsbudget fastställa beloppen för respektive nämnd. Tilläggsbudgeten 

finansieras av kommunstyrelsens budgetreserv för 2017. 

 

31 Dnr KS 2016/00392-715 
Beslut - Motion från (M), Bemöt hemlösheten i Västerås med " 
Social Impact Bonds" 

Förslag till beslut: 

1. Att-sats 1 i motionen bifalls 

2. Att-sats 2 i motionen avslås 

3. Att-sats 3 i motionen bifalls 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Elisabeth Unell (M) och Anna 

Hård af Segerstad (M) kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

Social Impact Bonds kan användas för att minska hemlösheten bland de som 

definieras som uteliggare. 

2. att Västerås stad avsätter medel från stadens sociala resursfond. 

3. att kommunstyrelsens får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet 

att ansöka om EU-medel som en delfinansiering. 
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Motionärerna anför i motionen daterad den 7 april 2016 att antalet hemlösa 

ökar och att nya tillvägagångssätt för att komma tillrätta med problemet är 

något som staden måste vara beredd att pröva. 

Modellen Social Impact Bonds bygger på att ett avtal upprättas med en 

privat utförare om en tjänst inom det offentliga ansvarsområdet där utfallet 

är så osäkert att kommunen inte anser sig kunna ta risken. Avtalets konstruk-

tion bygger på att då överenskommet mål inte uppnås så utgår ingen ersätt-

ning. Om vissa nivåer uppnås däremot kan utföraren få ersättning och viss 

vinst. En vinst som sedan kan återinvesteras i verksamheten om det gäller en 

icke vinstdrivande organisation.   

Motionen har den 12 april 2016 remitterats till Individ- och familjenämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att-sats 1 i motionen bifalls 

2. Att-sats 2 i motionen avslås 

3. Att-sats 3 i motionen bifalls 

 

32 Dnr KS 2016/00202-166 
Beslut - Motion från (M) om att införa "flexibelt nattstopp" på 
nattbussarna i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har lämnat in en 

motion om att införa "flexibelt nattstopp på nattbussarna i Västerås som ett 

led i att stärka tryggheten. I motionen omnämns att det finns många som 

känner en oro över att bli utsatta för brott och övergrepp när de ska ta sig 

hem på kvällen eller natten.  

Förslaget innebär att passagerarna själva kan begära att bli avsläppta mellan 

två hållplatser när man så önskar, förslagsvis mellan klockan 22.00 och 

04.00. Busstoppen ska bara göras där föraren anser det vara trafiksäkert att 

stanna samt att endast en person tillåts stiga av per stopp genom de främre 

dörrarna i bussen.  

I motionen hänvisas det även till att förslaget ursprungligen kommer från 

Toronto och att modellen tidigare har införts på försök i Västerås, men under 

en mycket kort prövotid utan särskild marknadsföring. Moderaterna vill nu 

införa modellen "flexibelt nattstopp" fullt ut. 

Motionärerna yrkar: Att Västerås stad inför "flexibelt nattstopp" i buss-

trafiken som ett led i att stärka tryggheten. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har sedan gått på remiss till 

tekniska nämnden med önskan om svar senast 2016-06-23. 
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Tekniska nämnden beslutade 2016-06-13 att godkänna tekniska kontorets 

yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen, med tillägget att tekniska 

nämnden ställer sig positiva till att genomföra intentionerna i motionen. 

Som underlag för tekniska kontorets skrivelse har kontoret begärt att få ett 

utlåtande från kollektivtrafikmyndigheten i frågan. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 februari 

2017 och beslutade då att lämnat följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

33 Dnr KS 2016/00139-130 
Beslut - Motion från (M) om jämställdhet och mänskliga 
rättigheter 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) föreslår i Motion om 

jämställdhet och mänskliga rättigheter att "Västerås stad tillsammans med 

andra initierar en utbildning riktad till alla nyanlända som omfattar frågor 

som mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnkonventionen, demokrati, 

hedersrelaterat våd och förtryck samt skyldigheter och rättigheter i Sverige." 

Enligt motionen ska utbildningen ske de första dagarna när man anländer till 

Sverige/Västerås. 

Kommunfullmäktige har den 23 mars 2016, § 110, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

 

34 Dnr KS 2016/00848-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) angående blodgivning på betald 
arbetstid 

Förslag till beslut: 

1. Att-satserna 2 och 3 i motionen bifalls. 

2. Att-satserna 1, 4 och 5 i motionen avslås.  

3. Kommunstyrelsen uttalar sig positivt till att medarbetare lämnar blod. 

Ärendebeskrivning 

I en motion från Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD), 

Anna Svensson (SD), Börje Brandhill (SD) och Kaj-Göran Klang (SD) 

anges följande: 
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"Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att 

du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje 

dag, så även Västmanlands sjukhus Västerås. Blod är en färskvara som 

endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården. 

Som arbetsgivare bör vi vara bra förebilder och bör göra vad vi kan för att 

säkerställa att behovet av blod tillgodoses. 

Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året 

och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har 

kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid.  

Sverigedemokraterna föreslår därför att även Västerås kommun ger de 

anställda möjlighet, att på betald arbetstid lämna blod. Kostnaderna för 

kommunen understiger vida samhällsnyttan och möjligheten att rätta en 

annan människas liv".  

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att  

1. anställda i Västerås kommun ges möjlighet att, på betald arbetstid, lämna 

blod. 

2. uppdra åt Västerås kommun att som arbetsgivare föregå med gott exempel 

och uttala sig positivt till anställda att bli blodgivare. 

3. kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaderna för att införa 

möjligheten till blodgivning på betald arbetstid för anställda i Västerås 

kommun. 

4. blodgivning ska ingå i friskvårdspengen för anställda i Västerås kommun. 

5. på försök i ett år införa blodgivning på betald arbetstid för anställda i 

Västerås kommun för att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat 

väl i organisationen. 

Motionen har handlagts på stadsledningskontoret utan föregående 

remissförfarande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 mars 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att-satserna 2 och 3 i motionen bifalls. 

2. Att-satserna 1, 4 och 5 i motionen avslås. 

3. Kommunstyrelsen uttalar sig positivt till att medarbetare lämnar blod. 

 

35 Dnr KS 2016/00988-1.2.1 
Interpellation från (L) till Arbetsutskottets ordförande - Höja 
lärares löner 

Ärendebeskrivning 

Jenny Boström (L) anmälde vid sammanträdet den 13 oktober 2016 en 

interpellation ställd till arbetsutskottets (Arbetsgivardelegationens) 

ordförande Carin Lidman (S) med rubriken Höj lärares löner. 
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36 Dnr KS 2016/01729-1.2.1 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Teljebäck (S) - Har arbetsgivardelegationen utvärderat 
arbetstidsförkortningsprojektet i Göteborg? 
 

Ärendebeskrivning 

Harri Åman (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2016 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

Anders Teljebäck (S) om utvärdering av arbetstidsförkortningsprojektet i 

Göteborg. 

 

37 Dnr KS 2017/00507-1.2.1 
Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande om 
nedläggning av Bäckbyskolan 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure 

Eriksson (C) om nedläggning av Bäckbyskolan. 

 

38 Dnr KS 2017/00505-1.2.1 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
ledarskap 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om ledarskap. 

 

39 Dnr KS 2017/00509-1.2.1 
Interpellation från (M) till ordförande i Fastighetsnämnden om 
utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola och 
Mälarskolan 

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmäldevid sammanträdet den 9 mars in en 

interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus Edström 

(MP) om utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola och 

Mälarskolan. 
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40 Dnr KS 2017/00191-1.2.1 
Interpellation från (L) till Kommunstyrelsens ordförande 
angående Tidö Slott och dess viktiga kultur- och 
turismverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om Tidö slott och dess viktiga kultur- och turismverksamhet. 

 

41 Dnr KS 2017/00421-1.2.1 
Interpellation från (L) till Förskolenämndens ordförande om brist 
på förskoleplatser 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till förskolenämndens ordförande Amanda Agestav (KD) 

om brist på förskoleplatser. 

 

42 Dnr KS 2017/00422-1.2.1 
Interpellation från (L) till Förskolenämndens ordförande om 
löner för pedagoger i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till förskolenämndens ordförande Amanda Agestav (KD) 

om löner för pedagoger i förskolan. 

 

43 Dnr KS 2017/00425-1.2.1 
Fråga från (L) till Kulturnämndens ordförande om 
bibliotekariernas situation 

Ärendebeskrivning 

Roger Haddad (L) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en fråga 

ställd till kulturnämndens ordförande Marita Öberg Molin (S) om 

bibliotekariernas situation. 

 

44 Dnr KS 2017/00506-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om konkurrens 
mellan verksamheter med kommunala bidrag och företag 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en fråga 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om 

konkurrens mellan verksamheter med kommunala bidrag och företag. 
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45 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


