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1 Dnr KS 1810721- 
Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för 
protokollets justering 
     

 

2 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 bibliotek-

ariernas situation. 

 

3 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. 

 

4 Dnr KS 2017/00731-1.2.1 
Fråga från (M) till ordförande i Nämnden för idrott och friluftsliv 
angående belysning på vägen till Ridskolan på Rocklunda 
    

Ärendebeskrivning 

Catharina Piper (M) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en fråga 

ställd till ordförande i Nämnden för idrott och friluftsliv Hans Stergel (C) om 

belysning på vägen till ridskolan på Rocklunda. 

 

5 Dnr KS 2017/00717-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om den 
nedbrunna Sjökrogen 
    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en fråga 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om den 

nedbrunna Sjökrogen. 
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6 Dnr KS 2017/00955-1.2.1 
Fråga från (M) om Arbetsmiljöverkets nationella projektrapport 
2013 - 2016 av landets skolor 
    

Ärendebeskrivning 

Issa Hysén Bihi (M) anmälde vid sammanträdet den 4 maj 2017 en fråga 

ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om 

arbetsmiljön i Västerås skolor. 

 

7 Dnr KS 2017/01113-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående 
företagsklimatet i Västerås 
    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmäler en fråga ställd till kommunstyrelsens ord-

förande Anders Teljebäck (S) om företagsklimatet i Västerås. 

 

8 Dnr KS 2017/01115-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående ökad 
prostitution i Västerås 
    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmäler en fråga ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Anders Teljebäck (S) om ökad prostitution i Västerås. 

 

9 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

10 Dnr KS 2017/01181-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Västerås kommunfull-

mäktige efter Nesrin Hassan (S) har inkommit. 

Ny ersättare är Carina Vallin (S).  
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11 Dnr KS 2017/00628-1.1.1 
Val av ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt efter Laila 
Tagg (S) 

Förslag till beslut: 

1. Jan Åke Larsson (S) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt 

till och med den 31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Laila Tagg (S) har inkommit. Laila Tagg (S) var vald till 

och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

12 Dnr KS 2017/01082-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige efter Sandra Abrahamsson (M) har inkommit. 

Ny ersättare är Inga Bröms (M). 

 

13 Dnr KS 2017/01194-1.1.1 
Val av ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Marie Pernhall (M) 

Förslag till beslut: 

1. Marie Pernhall (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

2. Carl-Henrik Knutsson (M) väljs till ny ledamot i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden till den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Marie Pernhall (M) som valts till ledamot i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 
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14 Dnr KS 2017/01547-1.1.1 
Val av ny ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Carl-Henrik Knutsson (M) 

Förslag till beslut: 

1. Carl-Henrik Knutsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till 

och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Carl-Henrik Knutsson (M) som valts till ersättare i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

15 Dnr KS 2017/01516-1.1.1 
Val av ny ersättare i styrelsen för Västerås stad Vård och 
Omsorg efter Axel Skalberg (M) 

Förslag till beslut: 

1. Axel Skalberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 

för Västerås stad Vård och Omsorg. 

2. XX väljs till ny ersättare i styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg till 

och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Axel Skalberg (M) som valts till ersättare i styrelsen för Västerås stad Vård 

och Omsorg mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2017/01269-1.1.1 
Ny ledamot i Kommunfullmäktige Västerås efter Martin Lindahl 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Martin Lindahl (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige. 

2. Anmälningsärendet avseende ny ledamot läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Martin Lindahl (MP) som valts till ledamot i Västerås kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot i Västerås kommunfull-

mäktige efter Martin Lindahl (MP) har inkommit. 
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Ny ledamot är Ali Khatab (MP). Ny ersättare efter Ali Khatab (MP) är Åke 

Wahlsten (MP). 

 

17 Dnr KS 2017/01268-1.1.1 
Val av ny ledamot i Kommunfullmäktiges Valberedning efter 
Martin Lindahl (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Martin Lindahl (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktiges valberedning. 

2. Magnus Edström (MP) väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning till den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Martin Lindahl (MP) som valts till ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadval bör därför ske. 

 

18 Dnr KS 2017/01266-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
efter Martin Lindahl (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Martin Lindahl (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. 

2. Åke Wahlsten (MP) väljs till ny ledamot i Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund till den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Martin Lindahl (MP) som valts till ledamot i Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadval bör därför ske. 

 

19 Dnr KS 2017/01352-1.1.1 
Val av ny vice ordförande i kulturnämnden efter Marléne Tamlin 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Marléne Tamlin (MP) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i 

kulturnämnden. 

2. Markus Lindgren (MP) väljs till ny vice ordförande i kulturnämnden till 

och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val. 
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Ärendebeskrivning 

Marléne Tamlin (MP) som valts till vice ordförande i kulturnämnden 

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

därför ske. 

 

20 Dnr KS 2017/01586-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kulturnämnden efter JennieMaria Ström 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. JennieMaria Ström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden. 

2. Håkan Wretljung (MP) väljs till ny ersättare i kulturnämnden till och med 

den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

JennieMaria Ström (MP) som valts till ersättare i kulturnämnden mandat-

perioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

21 Dnr KS 2015/00164-225 
Beslut - Uppdrag om genomförande av förstudie av Energy 
Performance Contracting 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att genomföra en förstudie av Energy 

Performance Contracting (EPC) som ett sätt att storskaligt göra energi-

effektiviseringar. Förstudien genomfördes under 2016 och återrapporteras 

nu.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj 2017 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

22 Dnr KS 2017/01454-1.2.2 
Beslut - Bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås stads helägda 
bolag 2017 

Förslag till beslut: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Mimer 

godkänns. 

2. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB godkänns. 

3. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB 

godkänns. 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-08-31 
 

 
 

8 (15) 

 

 

4. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkeringsbolag AB 

godkänns. 

5. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter Aktiebolag godkänns. 

6. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås marknads- och 

näringslivsaktiebolag godkänns 

7. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämmorna i p. 1-6 

ovan utses Sofia Wahlund med Kennet Julin som ersättare. 

8. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1-6 ovan. 

9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 

Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 

för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägar-

direktiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige 

och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills 

vidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Mimer 

godkänns. 

2. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB godkänns. 

3. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB 

godkänns. 

4. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkeringsbolag AB 

godkänns. 

5. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter Aktiebolag godkänns. 

6. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås marknads- och 

näringslivsaktiebolag godkänns 

7. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämmorna i p. 1-6 

ovan utses Sofia Wahlund med Kennet Julin som ersättare. 

8. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1-6 ovan. 

9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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23 Dnr KS 2017/00014-3.12.4 
Beslut - Ytterligare utredning av indexuppräkning av 
parkeringstaxor 

Förslag till beslut: 

1. Följa rekommendation från tekniska nämnden och inte införa 

indexreglering av taxor för parkering.      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016 att återremittera frågan om 

eventuella indexuppräkningar av parkeringstaxorna till tekniska nämnden för 

ytterligare utredning. 

Ett av parkeringsavgiftens syften är att besökande alltid ska kunna hitta en 

ledig plats i nära anslutning till sin målpunkt. Saknas lediga parkerings-

platser ökar risken för felparkeringar. Avgifterna ska också styra mot att 

oftare använda andra färdmedel där så är möjligt. 

Timtaxan i blå zon justerades senast 2009, taxan i röd och gul zon senast 

2011, och taxan i vit zon senast 2012. 

Årliga indexuppräkningar skulle i många fall handla om uppräkningar i öres-

belopp. Det skulle innebära omfattande administrativa åtgärder både vad 

avrundningar till kronor, information till allmänhet och boende, föreskrifts-

hantering och omprogrammering av betalsystem. 

Tekniska nämnden bedömer därför att indexregleringar inte är den optimala 

hanteringen för att ändra parkeringstaxorna så att de ger den styrningseffekt 

som eftersträvas. Ändringar av avgifterna i form av särskilda beslut är därför 

att föredra. 

Stadsledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens rekommendation att inte 

införa indexreglering av taxor för parkering. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Följa rekommendation från tekniska nämnden och inte införa index-

reglering av taxor för parkering. 

 

24 Dnr KS 2016/01733-1.2.1 
Beslut - Motion från (L) om förbud mot könsseparerade badtider 
i kommunens verksamheter 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Roger Haddad (L) att Västerås 

kommunfullmäktige beslutar 

att Västerås stad inför ett förbud för könsseparerade badtider inom de 

offentligt finansierade baden. 
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Motionären anför att separata badtider för kvinnor och män kan ses som ett 

misslyckande när det gäller arbetet för jämställdhet. I föreliggande fall 

hävdas att Västerås stad har tagit hänsyn till religiösa skäl när man anpassat 

sin verksamhet för att erbjuda kvinnor separata badtider. 

Ärendet har remitterats till Nämnden för idrott och friluftsliv. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

25 Dnr KS 2016/00456-270 
Beslut - Motion från (SD) om redovisning av undanträngnings-
effekter i bostadskön samt inköp av bostäder till nytillkomna 
invandrare 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.        

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) har inkommit med en motion med 

rubriken "Redovisa undanträngningseffekter i bostadskön samt inköp av 

bostäder till nytillkomna invandrare". (SD) yrkar i motionen att: 

1. kommunen i samband med årsredovisningen, redovisar undanträngnings-

effekten i bostadskön på grund av den ökande invandringen.  

2. kommunen i samband med årsredovisningen, redovisar inköp av bostads-

rätter, radhus och villor som kommunen köpt till förmån för nytillkomna 

invandrare. 

Kommunstyrelsen skickade motionen på remiss till fastighetnämnden, indi-

vid- och familjenämnden och Bostad AB Mimer. Samtliga har inkommit 

med yttranden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

26 Dnr KS 2017/00182-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om säkrare cykelvägar 

Förslag till beslut: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

2. Motionens andra att-sats avslås.        

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken "Säkrare cykelvägar"  

föreslagit… 

…att en översyn av cykel/gånganor i Västerås ska göras med syfte att öka 

separeringen 
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…att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att vidta enklare åtgärder så att 

tunneln under Ringvägen vid högskolan blir säkrare för gående och cyklister. 

Kommunfullmäktige har den 2 februari 2017 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Tekniska Nämnden som har inkommit med 

remissvar enligt i huvudsak följande; 

- motionens första att-sats är redan omhändertagen inom ramen för befintliga 

uppdrag i och med den av Tekniska nämnden beslutade handlingsplan för 

ökad och säker gång och cykeltrafik. 

- det finns inga enkla åtgärder som är tillräckliga för att förbättrar säkerheten 

i tunneln enligt motionens andra att-sats. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

2. Motionens andra att-sats avslås.   

 

27 Dnr KS 2017/00636-1.6.2 
Beslut - Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över hur 
äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten granskning av 

kommunstyrelsens uppsikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska 

åtagande godkänns.  

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av revisorerna i Västerås stad har Ernst & Young granskat 

kommunstyrelsens uppsikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska 

åtagande.  

Revisorernas slutsats i rapporten är att uppsikten varit bra under 2016 men 

att uppsikten under 2014-2015 ej varit fullgod. Äldrenämnden har haft 

relativt stora ekonomiska underskott under denna period. Revisorerna anser 

att fullmäktige, via underlag, var medveten om att budget för 2016 inte 

skulle kunna hållas för äldrenämnden och därmed har fullmäktige under-

förstått godkänt ett underskott. Bedömningen är att beredningen av budgeten 

inte har varit tillräcklig då det inte är klart hur fullmäktiges beslut ska tolkas. 

Äldrenämnden borde, i ett särskilt ärende, begärt ett beslut från fullmäktige 

om att få redovisa ett minusresultat. När detta inte skedde borde kommun-

styrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt ha lyft frågan till fullmäktige.  

Revisorernas rekommendation är att kommunstyrelsen under 2017 bedriver 

en aktiv uppsikt över äldrenämndens arbete för att nå en ekonomi i balans. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten granskning av 

kommunstyrelsens uppsikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska 

åtagande godkänns.  

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

28 Dnr KS 2016/01041-1.6.1 
Beslut - Granskning av verksamhetsövertagande gator och 
parker, område Öster 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

Västerås stad har fått "Revisionsrapport Granskning av verksamhetsöver-

tagande gator och parker - område Öster" av kommunrevisionen. Syftet med 

rapporten har varit att granska om upphandlingen av gata/park/trafik område 

Öster 2016 genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Tekniska nämnden och 

Förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad har beretts möjlighet att yttra 

sig över rapporten. 

Tekniska nämndens presidium samt tjänstemän från tekniska kontoret och 

förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad har intervjuats i revisionen. Under 

arbetet gång har de intervjuade erbjudits möjlighet att granska och komplet-

tera lämnade uppgifter. 

Förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad har inte inkommit med något 

yttrande på rapporten. Tekniska nämnden anser att den färdiga rapporten ger 

en rättvisande och tydlig bild av arbetet med konkurrensutsättningen av om-

råde Öster och har inget att erinra i ärendet. 

Rapportens slutsats och rekommendation till Tekniska nämnden är att i 

kommande upphandlingar vidta åtgärder för att förebygga upplevelser hos 

anbudsgivare att anbudsgivare inte behandlas likvärdigt. 

Stadsledningskontoret anser inte att Tekniska nämnden behöver vidta några 

specifika åtgärder eller utredningar med anledning av revisionsrapporten 

annat än att ta till sig rapportens rekommendation. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 

2017 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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29 Dnr KS 2016/01729-1.2.1 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Teljebäck (S) - Har arbetsgivardelegationen utvärderat arbets-
tidsförkortningsprojektet 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. 

 

30 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. 

 

31 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 inter-

pellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om 

ledarskap. 

 

32 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 inter-

pellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus Edström (MP) 

om utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola och Mälar-

skolan. 
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33 Dnr KS 2017/00191-1.2.1 
Interpellation från (L) till Kommunstyrelsens ordförande 
angående Tidö Slott och dess viktiga kultur- och turism-
verksamhet    

Ärendebeskrivning 

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

pellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om 

Tidö slott och dess viktiga kultur- och turismverksamhet. 

 

34 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 inter-

pellation ställd till förskolenämndens ordförande Amanda Agestav (KD) om 

brist på förskoleplatser. 

 

35 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 inter-

pellation ställd till förskolenämndens ordförande Amanda Agestav (KD) om 

löner för pedagoger i förskolan. 

 

36 Dnr KS 2017/00659-1.2.1 
Interpellation från (V) till Grundskolenämndens ordförande om 
brister i skolans arbetsmiljö    

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en 

interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure 

Eriksson (C) om brister i skolans arbetsmiljö. 

 

37 Dnr KS 2017/00660-1.2.1 
Interpellation från (V) till Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande om brister i skolans arbetsmiljö    

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en 

interpellation ställd till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

ordförande Carin Lidman (S) om brister i skolans arbetsmiljö. 
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38 Dnr KS 2017/00733-1.2.1 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande om 
Mälarhamnar    

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om Mälarhamnar. 

 

39 Dnr KS 2017/00769-1.2.1 
Interpellation från (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om 
sociala bostäder    

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) anmälde vid sammanträdet den 4 maj 

2017 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om sociala bostäder. 

 

40 Dnr KS 2017/00945-1.2.1 
Interpellation från (L) till kommunstyrelsens ordförande om 
påverkan av näringslivsklimatet    

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid sammanträdet den 4 maj 2017 en inter-

pellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om 

påverkan av näringslivsklimatet. 

 

41 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


