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

2 Dnr KS 1810570- 
Information från revisorerna 
 

3 Dnr KS 2017/00741-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige efter Andreas Ljunggren (S) har inkommit. Ny ersättare 

är Ivar Pedersen (S).  

 

4 Dnr KS 2017/00826-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige efter Petter Krönmark (M) har inkommit. Ny ersättare 

är Sandra Abrahamsson (M). 

 

5 Dnr KS 2017/01082-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sandra 
Abrahamsson (M) 

Förslag till beslut: 

1. Sandra Abrahamsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Västerås kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Sandra Abrahamsson (M) som valts till ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige mandatperioden 2015 - 2018 har avsagt sig sitt uppdrag.  
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6 Dnr KS 2017/00990-1.1.1 
Val av ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden efter Marie 
Brandstedt (M) 

Förslag till beslut: 

1. Marie Brandstedt (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- 

och konsumentnämnden. 

2. Linnea Ytterstene (M) väljs till ny ersättare i Miljö- och 

konsumentnämnden fram till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Marie Brandstedt (M) som valts till ersättare i Miljö- och 

konsumentnämnden mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske 

 

7 Dnr KS 2017/00772-1.1.1 
Val av ny ledamot i Miljö- och konsumentnämnden efter Helén 
Groth (M) 

Förslag till beslut: 

1. Helén Groth (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och 

konsumentnämnden 

2. Marie Brandstedt (M) väljs till ny ledamot i miljö- och 

konsumentnämnden till och med den dag då nya kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Helén Groth (M) som valts till ledamot i miljö- och konsumentnämnden 

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

därför ske. 

 

8 Dnr KS 2017/01089-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för vård och omsorg efter Berit 
Gestrin (M) 

Förslag till beslut: 

1. Berit Gestrin (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Västerås stad Vård och Omsorg. 

2. Anna Nordin (M) 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 

Berit Gestrin (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.  
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9 Dnr KS 2017/01088-1.1.1 
Val av ny 2:e vice ordförande i Styrelsen för Västerås stad vård 
och omsorg efter Anna Hård af Segerstad (M) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Hård af Segerstad (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

2:e vice ordförande i styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg. 

2. Berit Gestrin (M) väljs till ny ledamot och 2:e vice ordförande i styrelsen 

för Västerås stad Vård och Omsorg till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) som valts till ledamot och 2:e vice ordförande i 

styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg mandatperioden 2014-2018 har 

avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

10 Dnr KS 2017/00919-1.1.1 
Val av ny ordförande i styrelsen för Västerås stads strategiska 
fastigheter AB efter Thomas Karlsson (S)  

Förslag till beslut: 

1. Thomas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Västerås stads strategiska fastigheter AB. 

2. Anders Teljebäck (S) väljs till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås stads strategiska fastigheter AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S)  som valts till ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås stads strategiska fastigheter AB till och med den 31 december 2018 

har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2017/00923-1.1.1 
Val av ny ordförande i styrelsen för  Fastighetsbolaget 
Elledningen efter Thomas Karlsson (S)  

Förslag till beslut: 

1. Thomas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Fasighetsbolaget Elledningen AB. 

2. Anders Teljebäck (S) väljs till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås Fastighetsbolaget Elledningen AB till och med den 31 december 

2018.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S) som valts till ledamot och ordförande i styrelsen för 

Fastighetsbolaget Elledningen AB till och med den 31 december 2018 har 

avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2017/00920-1.1.1 
Val av ny ordförande i styrelsen för Västerås flygfastigheter AB 

Förslag till beslut: 

1. Thomas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Västerås flygfastigheter AB. 

2. Anders Teljebäck (S) väljs till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås flygfastigheter AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S)  som valts till ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås flygfastigheter AB till och med den 31 december 2018 har avsagt 

sig sitt uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2017/00921-1.1.1 
Val av ny ordförande i styrelsen för  Geddeholms AB efter 
Thomas Karlsson (S) 

Förslag till beslut: 

1. Thomas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Geddeholms AB. 

2. Anders Teljebäck (S) väljs till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Geddeholms AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S) som valts till ledamot och ordförande i styrelsen för 

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

uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 

 

14 Dnr KS 2017/00922-1.1.1 
Val av ny ordförande i styrelsen för Utvecklingsfastigheter i 
Västerås AB efter Thomas Karlsson (S)  

Förslag till beslut: 

1. Thomas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB. 

2. Anders Teljebäck (S) väljs till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S) som valts till ledamot och ordförande i styrelsen för 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till och med den 31 december 2018 har 

avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 

 

 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-05-24 
 

 
 

6 (22) 

 

 

 

15 Dnr KS 2017/00924-1.1.1 
Val av ny ordförande i styrelsen för Västerås fastighet 
Kungsängen AB efter Thomas Karlsson (S)  

Förslag till beslut: 

1. Thomas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Västerås fastighet Kungsängen AB. 

2. Anders Teljebäck (S) väljs till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås fastighet Kungsängen AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Thomas Karlsson (S) som valts till ledamot och ordförande i styrelsen för 

Västerås fastighet Kungsängen AB till och med den 31 december 2018 har 

avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2017/01081-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 
efter Andreas Akterhag (L) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Akterhag (L) entledigas från sitt uppdrag som suppleant i 

styrelsen för Västerås stads strategiska fastigheter AB. 

2. XX väljs till ny suppleant i styrelsen för Västerås stads strategiska 

fastigheter AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Andreas Akterhag (L) som valts till suppelant i styrelsen för Västerås stads 

strategiska fastigheter AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadval bör därför ske. 

 

17 Dnr KS 2017/01080-1.1.1 
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Andreas Akterhag 
(L) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Akterhag (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Fastighetsnämnden. 

2. XX (L) väljs till ny ersättare i Fastighetsnämnden till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Akterhag (L) som valts till ersättare i Fastighetsnämnden 

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

därför ske. 
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18 Dnr KS 2017/01087-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Karin 
Ståhl (L) 

Förslag till beslut: 

1. Karin Ståhl (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Skultuna 

kommundelsnämnd. 

2. XX (L) väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnde till och med 

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

Ärendebeskrivning 

Karin Ståhl (L) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

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

därför ske. 

 

19 Dnr KS 2017/00937-1.1.1 
Val av ny ledamot ledamot i grundskolenämnden efter Joakim 
Widell (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Joakim Widell (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Grundskolenämnden. 

2. Magnus Agestav (KD) väljs till ny ledamot i Grundskolenämnden fram till 

och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar 

nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Joakim Widell (KD) som valts till ledamot i Grundskolenämnden 

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

därför ske.  

 

20 Dnr KS 2017/00927-1.1.1 
Val av ny ledamot i individ och familjenämnden efter Andreas 
Burenfjäll (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Burenfjäll (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Individ- och familjenämnden. 

2. Juhani Nikula (KD) väljs till ny ledamot i Individ- och familjenämnden 

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

nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Andreas Burenfjäll (KD) som valts till ledamot i Individ- och 

familjenämnden mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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21 Dnr KS 2017/01090-1.1.1 
Val av ny ersättare i valnämnden efter Beatriz Tholin (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Beatriz Tholin (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

valnämnden. 

2. XX (KD) väljs till ny ersättare i valnämnden till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Beatriz Tholin (KD) som valts till ersättare i valnämnden mandatperioden 

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

 

22 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 ledamot i styrelsen 

för Mälarhamnar AB. 

2. Kristofer Åberg (MP) väljs till ny ledamot i styrelsen för Mälarhamnar 

AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Korrigering av tidigare fattat beslut om fyllnadsval (KFM 2017-04-06 § 

122).  

Entledigandet av och fyllnadsvalet efter Sven Svensson (MP) avser ett 

uppdrag som ledamot och inte som ersättare, vilket felaktigt står i det 

tidigare beslutet. 

 

23 Dnr KS 2016/00393-660 
Beslut - Motion från (M) om skolpeng till utlandsstudier 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.     

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Cassandra Lundgren (M) att 

Västerås kommunfullmäktige beslutar 

-att ge gymnaiseelever i Västerås möjlighet att studera i andra länder genom 

att kommunal skolpeng också ska gälla för studier vid svensk skola 

utomlands som är godkänd av skolverket. 

Motionären anför att studier utomlands bör stimuleras i ett allt mer globalt 

och internationellt samhälle. Detta skulle stärka valfriheten. Att skolpengen, 

exklusive inackorderingsbidrag, går till svensk eller utländsk skola torde 

vara kostnadsneutralt. 

Ärendet har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.      
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

24 Dnr KS 2017/01092-1.2.1 
Beslut - Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdesplan 
2017 

Förslag till beslut: 

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj. Protokollsutdrag delges 

vid sammanträdet.  

Ärendebeskrivning 

Vid en gruppledarträff den 23 maj 2017 beslutades att kommunfullmäktiges 

sammanträden hösten 2017 ska börja kl. 14:00 istället för 16:00. Detta för att 

kunna hantera i första hand enkla frågor innan sammanträdes beslutsdel som 

påbörjas kl 16:00.  

Det beslutades också att sammanträdet den 5 oktober 2017 får förlängd tid 

och kan pågå som senast till 23:00 istället för 18:00 vilket tidigare beslut 

säger.  

Mot bakgrund av ovanstående behöver kommunfullmäktige formellt besluta 

om att ändra sin sammanträdesplan.     

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj 2017.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan revideras och fastställs enligt 

följande:  

 - 7 september 2017 kl. 14:00 

 - 5 oktober 2017 kl. 8:30 - 23:00 

 - 9 november 2017 kl. 14:00 

 - 7 december 2017 kl. 14:00         

Protokollsutdrag delges kommunfullmäktige vid sammanträdet. 
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25 Dnr KS 2017/01034-1.3.4 
Beslut - Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: 

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj. Protokollsutdrag delges 

vid sammanträdet.  

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018. Hänsyn har tagits till 

helgdagar och skollov. 

Eftersom 2018 är ett valår innebär det att kommunstyrelsesammanträdet den 

10 oktober och valfullmäktige den 18 oktober är de sista datumen i förslaget 

till sammanträdesplan som nuvarande kommunstyrelse respektive 

kommunfullmäktige kan besluta om. För att möjliggöra för planeringen 

föreslår de nu sittande församlingarna besluta om ett förslag till 

sammanträdestider för resterande del av året, som sedan de nyvalda 

respektive församlingarna sedan kan ta ställning till vid första sammanträdet 

efter tillträdet. Det är också med anledning av att det är valår som 

budgetfullmäktige planeras till november istället för juni, vilket är det 

vanliga.    

 

 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj 2017.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1.  Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider 2018: 

 18 januari 14:00 

 1 februari kl. 14:00 

 8 mars kl. 14:00 

 12 april kl. 14:00 

 3 maj kl. 14:00 

 7 juni kl. 14:00 

 6 september kl. 14:00 

 4 oktober  kl. 14:00  

 18 oktober (Val-KFM) kl. 14:00  

  

2. Kommunfullmäktige föreslår nyvalda kommunfullmäktige besluta att 

sammanträda följande dagar och tider 2018: 

 8 november kl. 14:00 

 29 november (Budgetfullmäktige) kl. 08:00 

 30 november (Reservdag budgetfullmäktige) kl. 08:00 

 6 december kl. 14:00        

 

Protokollsutdrag delges vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
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26 Dnr KS 2017/01061-3.1.2 
Beslut - Detaljplan för Östermälarstrand, etapp 4 

Förslag till beslut: 

Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 31 maj. Protokollsutdrag delges 

vid sammanträdet.  

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden beslutade i februari 2016 att ge Stadsbyggnadskontoret i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 

Planen skapar förutsättningar för att förverkliga en viktig del av Västerås 

Mälarstaden. Läget i närheten till kajen vid Kraftverkshamnen, 

Notuddsparken och Poesiparken, ger platsen unika förutsättningar. Planen 

ger byggrätter för ca 550 lägenheter (beroende på lägenhetsstorlek), ett 

äldreboende med ca 90 lägenheter, en förskola och ett gemensamt 

parkeringshus.  

Planen syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 

Centrala Mälarstranden, genom att pröva lämplig omfattning och inriktning 

för den blivande bebyggelsen, med i huvudsak bostäder och med inslag av 

verksamheter. 

Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande. Samrådet skedde 

under december 2016 och januari 2017. Granskningstiden varade mellan 13 

mars till 12 april. Byggnadsnämnden beslutade den 11 maj 2017 att föreslå 

kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige antar detaljplanen samt 

godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. 

Stadsledningskontoret anser att detaljplanen överensstämmer med gällande 

översiktsplan och är förenlig med kraven på god användning av mark- och 

vattenområden enligt miljöbalken 3 kap.  

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 31 maj.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4 (Parkstaden), Västerås, daterad 

2017-02-21, rev 2017-05-02 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.  

Protokollsutdrag delges vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
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27 Dnr KS 2017/00332-3.3.2  
Beslut - Försäljning av Fastighetsaktiebolaget Elledningen och 
överlåtelse av fastigheten Härdsmidet 1 

Förslag till beslut: 

1. Godkänna Västerås Strategiska Fastigheter AB:s försäljning av 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

2. Godkänna att Västerås Strategiska Fastigheter AB får överför fastigheten 

Härdsmidet 1 från Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till ett nybildat 

bolag (NYAB). 

Ärendebeskrivning 

Utifrån ägardirektiv från kommunfullmäktige har VSSF beslutat om en 

strategi för avyttringar av vissa objekt som inte bedöms passa in i bolagets 

portfölj. Enligt ägardirektiven ska bolaget endast äga och förvalta fastigheter 

som är av strategisk betydelse för stadens utveckling och som inte används 

för stadens kärnverksamheter. Bolaget når inte upp till ägardirektiven när det 

gäller direktavkastning på 5,5 % efter en försäljning. Bolaget anser dock att 

det strategiska värdet av att behålla Fastighetsaktiebolaget Elledningen inte 

är starkt nog i förhållande till att behålla direktavkastningen inom ramen för 

ägardirektivet, vidare anser bolaget att marknadsläget för en försäljning är 

gynnsamt. 

Fastigheten i Fastighetsaktiebolaget Elledningen är väl hållen med stabila 

och bra hyresgäster, till största del SFE Västerås stad. 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen har varit ute på marknaden för 

försäljning genom anbudsförfarande. Därefter har förslag till avtal arbetats 

fram tillsammans med de intressenter som lämnat mest attraktiva anbud. 

Aktierna för Fastighetsaktiebolaget Elledningen föreslås säljas till 

Aspholmen Fastigheter Holding AB för en preliminär köpeskilling på 18617 

tkr samt lösen av skulden som preliminärt uppgår till 8 689 tkr. Avräkning 

sker på tillträdesdagen. 

 

Härdsmidet 1 ligger i samma bolag (Utvecklingsfastigheter i Västerås AB) 

som andra fastigheter och för att underlätta för en eventuell framtida 

avyttring så bör fastigheten ligga i ett eget bolag. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Godkänna Västerås Strategiska Fastigheter AB:s försäljning av 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

2. Godkänna att Västerås Strategiska Fastigheter AB får överför fastigheten 

Härdsmidet 1 från Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till ett nybildat 

bolag (NYAB). 
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28 Dnr KS 2016/00047-181 
Beslut - Klimatprogram för Västerås stad 2016-2020 

Förslag till beslut: 

1. Förslaget till Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Då det ständigt tillkommer ny kunskap på klimatområdet måste 

Klimatprogrammet kontinuerligt uppdateras för att hållas aktuellt. Därför 

föreslogs i Klimatprogram 2012 att målen skulle revideras hösten 2015. 

Mellan den 1 december 2016 och 28 februari 2017 har förslaget till reviderat 

Klimatprogram varit ute på remiss. Svaren från remissen och hur de har 

tagits omhand är sammanställt i bifogad remissredogörelse. Förslaget till 

reviderat Klimatprogram ska nu antas av kommunfullmäktige.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslaget till Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020 godkänns. 

 

29 Dnr KS 2017/00688-1.5.2 
Beslut - Erbjudande om delägarskap i Inera AB 

Förslag till beslut: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.       

Ärendebeskrivning 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 

landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 

e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 

vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 

lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering.  

Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för 

SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar mer-

parten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 

fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 

tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa 

fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 

regioner.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårds-

området, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom 

betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhälls-

byggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 

Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kom-

munen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig 
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sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att 

främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling 

genom digitala lösningar. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 

köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

30 Dnr KS 2015/00165-309 
Beslut - Rapport, uppdrag om att stimulera fler att besöka city 

Förslag till beslut: 

1. Utredningen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick i november 2014 i uppdrag av kommunfullmäktige 

att i samråd med intressenterna i city ta fram ett paket för bil- och 

cykelparkering och kollektivtrafik för att stimulera fler att besöka city (2014-

11-27 KFM § 308). 

Uppdraget har i sitt genomförande delats in i tre utredningsdelar som finns 

som separata rapporter: 1. Cykelparkering, 2. Bilparkering och 3. 

Kollektivtrafik. 

 

Tekniska nämnden beslutade 2015-12-15 att godkänna tekniska kontorets 

utredning och överlämna den till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträden 3 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Utredningen läggs till handlingarna. 

 

31 Dnr KS 2016/01136-1.2.1 
Beslut - Motion från (V), Bygg en stad för alla 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls.        

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet (V) har in inkommit med en motion med rubriken "Bygg en 

stad för alla". I motionen yrkar (V) att: 

- Västerås stad tar fram en modell för markanvisning i enlighet med 

Göteborgs Frihamnsmodell för att få till låga hyreskostnader på delar av 

hyreslägenheterna. 

Den 13 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen på 

remiss till fastighetnämnden. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

32 Dnr KS 2015/01311-218 
Beslut - Motion från (M) om första bostaden 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls.    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (m) har i en motion till föreslagit att fullmäktige skall 

besluta: 

- Att kommunfullmäktige ger fastighetsnämnd och byggnadsnämnd i 

uppdrag att finna lämplig tomt/tomter och planer för mindre lägenheter 

enligt konceptet första bostaden.  

- Att planering sker snabbt så att byggnation kan starta under 2016 

- Att markanvisning sker genom jämförelseförfarande där hyresnivåer ska 

vara ett kriterium 

Den 4 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade motionen på 

remiss till fastighetnämnden, byggnadsnämnden och Bostad AB Mimer. 

Samtliga har inkommit med yttranden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

33 Dnr KS 2016/00296-169 
Beslut - Motion från (SD) om att ta fram nya riktlinjer för ökad 
säkerhet i Västerås kommunala skolor 

Förslag till beslut: 

1. Punkt ett och två bifalls. 

2. Punkt tre avslås.               

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige den 2016-03-17 yrkar Ann-Christine 

From Utterstedt (SD) att 

1. nya riktlinjer för ökad säkerhet i Västerås kommunala skolor snarast tas 

fram 

2. en kartläggning av eventuella riskbilder på de olika skolorna och utifrån 

detta införa åtgärder för att ökad säkerhet planeras och vidtas 

3. berörd nämnd ges i uppdrag att utreda möjligheten att hålla skolbyggnader 

låsta, även under pågående verksamhet. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 2016-03-17 att motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Stadsledningskontoret har remitterat motionen till Grundskolenämnden samt 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande.   

Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

konstaterar i sitt yttrande att framtagande av nya riktlinjer innehållande 

säkerhetsstandarder pågår och tillsammans med adekvata riskanalyser är i 

allt väsentligt det som motionären avser. Nämnderna tar dock ställning emot 

att låsa skolor där bedömning är att det skapar en ökad känsla av otrygghet 

och ser att det är viktigt med brottförebyggande åtgärder och utbildning som 

tydliggör hur man ska agera i olika situationer. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Punkt ett och två bifalls. 

2. Punkt tre avslås. 

 

34 Dnr KS 2016/00295-169 
Beslut - Motion från (SD) om säkerheten i Stadshuset 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.        

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige den 2016-03-17 yrkar Ann-Christine 

From Utterstedt (SD) att 

1. kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa 

säkerheten för personal och besökare i Stadshusentrén. 

2. kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaden för att införa ett 

system där man elektroniskt får anmäla sitt besök samt få ett besökskort att 

bära på sig under vistelsen i Stadshuset 

3. kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda den allmänna säkerheten i 

Stadshuset. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2016-03-17 att motionen remitteras till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Stadsledningskontoret har remitterat motionen till Fastighetsnämnden för 

yttrande.  

 Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.      
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35 Dnr KS 2016/00537-645 
Beslut - Motion från (V) Låt läslusten blomstra 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.        

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Anna Maria Romlid (V), Olle 

Kvarnryd (V), Harri Åman (V) och Agneta Hermansson (V) att Västerås 

kommunfullmäktige beslutar att 

-kulturnämnden får i uppdrag att upprätta små utebibliotek på flera platser i 

våra parker och bostadsområden med fokus på böcker för barn och unga. 

-Västerås stad ser om den läsfrämjande verksamheten kan göras till 

verksamhet för unga feriejobbare. 

-När motionen genomförs bör syftet bland annat vara att öka pojkars läsande. 

Motionärerna menar att sommaren är en tid då en del barn kommer ifrån den 

läsning som de annars får med sig i förskola och skola. Att få läslust i tidiga 

åldrar är viktigt och många pojkar läser mindre än flickor. En riktad satsning 

under sommaren, i parker, bostadsområden och på andra platser med 

utlåning, gärna kombinerat med andra aktiviteter, kan bidra till 

biblioteksplanens mål om att nå fler. 

Motionen har remitterats till kulturnämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

36 Dnr KS 2017/01011-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut enligt SoL 
den 31 mars 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med 

mars 2017 anmäls och läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 

kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 

tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till 

kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd 

samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning den 4 april 

2017, individ- och familjenämnden den 3 maj 2017, samt äldrenämnden den 

6 april 2017 avser alla kvartal januari till och med mars 2017.  
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Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med 

mars 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

37 Dnr KS 2017/01012-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 mars 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 3 april 

2017 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 

2017 anmäls och läggs till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 

rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 

inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 

avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 

lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 

insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning den 3 april 

2017 avser kvartal januari till och med mars 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 3 april 

2017 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars 

2017 anmäls och läggs till handlingarna. 
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38 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. 

 

39 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. 

 

40 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. 

 

41 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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42 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. 

 

43 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. 

 

44 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. 

 

45 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. 

 

46 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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47 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. 

 

48 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. 

 

49 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. 

 

50 Dnr KS 2017/00660-1.2.1 
Interpellation från (V) till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens 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. 

 

51 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. 
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52 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. 

 

53 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. 

 

54 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 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om påverkan av näringslivsklimatet. 

 

55 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


