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

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

3 Dnr KS 2019/00011-3.1.2 
Information om aktuella detaljplaner 2019 
 

4 Dnr KS 2019/00694-1.1.1 
Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt 

Förslag till beslut: 

 

Nomineringar delges vid sammanträdet 

Ärendebeskrivning 

Västmanlands tingsrätt har anmält att val av 102 nämndemän ska förrättas av 

kommunfullmäktige i Västerås för perioden 1 januari 2020 - 31 december 

2023. 

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i 

kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § 

föräldrabalken. Den som är lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, 

åklagare, polisman eller advokat eller den som eljest har till yrke att föra 

andras talan inför rätten får inte vara nämndeman. Ingen får samtidigt vara 

nämndeman i hovrätt och tingsrätt. Vid val av nämndeman ska eftersträvas 

att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, 

kön och yrke. 

 

5 Dnr KS 2019/01622-1.1.1 
Val av nytt kommunalråd efter Karin Westlund (C) 

Förslag till beslut: 

1. Karin Westlund (C) entledigas från uppdraget som kommunalråd. 

2. Monica Stolpe Nordin (C) väljs till nytt kommunalråd intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Karin Westlund (C) som valts till kommunalråd i mandatperioden 2018-

2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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6 Dnr KS 2019/01623-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Karin Westlund (C) 

Förslag till beslut: 

1. Karin Westlund (C) entledigas från uppdraget som ersättare i kommun-

styrelsen. 

2. Monica Stolpe Nordin (C) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen intill 

det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Karin Westlund (C) som valts till ersättare i kommunstyrelsen mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

7 Dnr KS 2019/01261-1.1.1 
Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Eva Edlund (C) 

Förslag till beslut: 

1. Eva Edlund (C) entledigas från uppdraget som ersättare i äldrenämnden.  

2. Karin Larses (C) väljs till ny ersättare i äldrenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Eva Edlund (C) som valts till ersättare i äldrenämnden mandatperioden 

2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

8 Dnr KS 2019/01562-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB efter 
Magdalena Bergfors (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Magdalena Bergfors (MP) entledigas från uppdraget som ledamot och 

vice ordförande i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB.  

Ärendebeskrivning 

Magdalena Bergfors (MP) som valts till ledamot och vice ordförande i 

styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB för perioden 1 januari 2019 och fyra 

år framåt har avsagt sig sitt uppdrag.  
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9 Dnr KS 2019/01561-1.1.1 
Val av ny vice ordförande i Mälarenergi AB efter Magdalena 
Bergfors (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Margareta Bergfors (MP) entledigas från uppdraget som ledamot och vice 

ordförande i styrelsen för Mälarenergi AB. 

Ärendebeskrivning 

Magdalena Bergfors (MP) som valts till ledamot och vice ordförande i 

styrelsen för Mälarenergi AB för perioden 1 januari 2019 och fyra år framåt 

har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

10 Dnr KS 2019/01533-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter David Gren (M) 

Förslag till beslut: 

1. David Gren (M) entledigas från uppdraget som ersättare i grundskole-

nämnden.  

2. XX väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

David Gren (M) som valts till ersättare i grundskolenämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2019/01608-1.1.1 
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Veronica 
Samuelsson (M) 

Förslag till beslut: 

1. Veronica Samuelsson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 

fastighetsnämnden.  

2. XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då 

nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Veronica Samuelsson (M) som valts till ersättare i fastighetsnämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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12 Dnr KS 2019/01321-1.1.1 
Val av ny ersättare i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Priscila Burgos (M) 

Förslag till beslut: 

1. Priscila Burgos (M) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande.  

2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfull-

mäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Priscila Burgos (M) som valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2019/01527-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Felix Lundqvist (S) 

Förslag till beslut: 

1. Felix Lundqvist (S) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden.  

2. Hmida Benatallah (S) väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbets-

marknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Felix Lundqvist (S) som valts till ersättare i utbildnings- och arbets-

marknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

14 Dnr KS 2019/01301-1.1.1 
Entledigande av ledamot i Västerås kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: 

1. Sandra Zanabria (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Sandra Zanabria (S) som valts till ledamot i Västerås kommunfullmäktige 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.  
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15 Dnr KS 2019/01300-1.1.1 
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Sandra Zanabria (S) 

Förslag till beslut: 

1. Sandra Zanabria (S) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden.  

2. Mathias Hedman (S) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Sandra Zanabria (S) som valts till ersättare i tekniska nämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2019/01564-1.1.1 
Val av ny ersättare i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
efter Maria Kesselring (S) 

Förslag till beslut: 

1. Maria Kesselring (S) entledigas från uppdraget som ersättare i direktionen 

för Mälardalens brand- och räddningsförbund. 

2. XX väljs till ny ersättare i direktionen för Mälardalens brand- och 

räddningsförbund intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Maria Kesselring (S) som valts till ersättare i direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

17 Dnr KS 2019/01521-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Anders Duvkär (L) 

Förslag till beslut: 

1. Anders Duvkär (L) entledigas från uppdraget som ersättare i grundskole-

nämnden.  

2. Liselotte Andersson (L) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill 

det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Anders Duvkär (L) som valts till ersättare i grundskolenämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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18 Dnr KS 2019/01209-1.1.1 
Val av ny ledamot i grundskolenämnden efter Jesper Brandberg 
(L) 

Förslag till beslut: 

1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som ledamot i grundskole-

nämnden.  

2. Anders Duvkär (L) väljs till ny ledamot i grundskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) som valts till ledamot i grundskolenämnden 

mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

19 Dnr KS 2019/01523-1.1.1 
Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Viktoria Grimfjärd (L) 

Förslag till beslut: 

1. Viktoria Grimfjärd (L) entledigas från uppdraget som ersättare i 

förskolenämnden. 

2. Eva Lindström Björn (L) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Viktoria Grimfjärd (L) som valts till ersättare i förskolenämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

20 Dnr KS 2019/01192-1.1.1 
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Therese Siverbo (L) 

Förslag till beslut: 

1. Therese Siverbo (L) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden.  

2. Benny Nore (L) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Therese Siverbo (L) som valts till ersättare i tekniska nämnden mandat-

perioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2019-08-29 
 

 
 

8 (13) 

 

 

21 Dnr KS 2019/01592-1.1.1 
Val av ny ledamot i valnämnden efter Joakim Widell (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Joakim Widell (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i valnämnden.  

2. Caroline Frisk (KD) väljs till ny ledamot i valnämnden intill det samman-

träde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val.  

Ärendebeskrivning 

Joakim Widell (KD) som valts till ledamot i valnämnden mandatperioden 

2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

22 Dnr KS 2019/01257-1.1.1 
Beslut - Dispens för politiskt uppdrag som ersättare i 
kulturnämnden trots annan folkbokföringskommun 

Förslag till beslut: 

1. Simon Damberg (L) beviljas att behålla sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.        

2. Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation ges i uppdrag att utforma regler 

för förtroendevalda som beviljats att behålla sitt uppdrag efter att de 

folkbokfört sig på annan ort.  

Ärendebeskrivning 

Simon Damberg (L), som valts till ersättare i kulturnämnden, påbörjar 

akademiska studier i Uppsala under hösten 2019 och har utifrån detta 

folkbokfört sig i staden. Enligt kommunallagen medför flytt och folkbok-

föring på annan ort att en förtroendevald inte längre är valbar, vilket innebär 

att uppdraget upphör. Det finns dock möjlighet för kommunfullmäktige att 

besluta att den förtroendevalda får dispens att behålla sitt uppdrag under 

återstoden av mandatperioden. Simon Damberg (L) har utifrån detta 

inkommit med en ansökan om att få behålla sin plats som ersättare i 

kulturnämnden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

2019. Protokollsutdrag delges vid sammanträdet. 
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23 Dnr KS 2019/01302-2.5.0 
Beslut - Anmälan till kommunfullmäktige från Individ- och 
familjenämnden avseende budgetavvikelse  

Förslag till beslut: 

1. Individ- och familjenämndens anmälan om budgetavvikelse, samt besked 

om att nämnden inte kommer att klara sin budget under 2019 förklaras 

mottagen.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige återrapportera 

den fördjupade analysen av individ- och familjenämndens verksamhet och 

ekonomi som stadsledningskontoret fått i uppdrag att genomföra.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har vid varje rapporteringstillfälle under året 

redovisat en allt sämre prognos mot budget. I samband med tertialrapporten 

per den 30 april beslöt därför nämnden att anmäla budgetavvikelsen till 

kommunfullmäktige och informera att årets budgetram inte kommer att 

klaras. Prognosen som lämnades i maj uppgår till -132 mnkr. 

Kommunstyrelsen gav den 8 maj stadsledningskontoret i uppdrag att 

genomföra en fördjupad analys av nämndens verksamhet och ekonomi. 

Uppdraget har getts till EY som ska presentera en rapport i slutet av 

september. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

2019. Protokollsutdrag delges vid sammanträdet. 

 

24 Dnr KS 2019/01339-3.3.4 
Beslut - Försäljning av tomträtten Krumeluren 1 

Förslag till beslut: 

1. Att sälja tomträtten Krumeluren 1 till brf Krumeluren mot en köpeskilling 

om 33 000 000 kr och på villkor enligt av brf Krumeluren godkänt 

köpeavtal.             

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Krumeluren 1, belägen i stadsdelen Hammarby, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 

Krumeluren. 

Brf Krumeluren önskar friköpa tomträtten 

Fastighetsnämnden har 2019-06-18 beslutat att "Fastighetsnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att sälja tomträtten Krumeluren 1 till brf Krumeluren 

mot en köpeskilling om 33 000 000 kr och på villkor enligt av brf 

Krumeluren godkänt köpeavtal."     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

2019. Protokollsutdrag delges vid sammanträdet. 
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25 Dnr KS 2019/01340-3.3.4 
Beslut - Försäljning av tomträtten Bjurhovda 15 

Förslag till beslut: 

1. Att sälja tomträtten Bjurhovda 15 till brf Midgård mot en köpeskilling om 

21 900 000 kr och på villkor enligt av brf Midgård godkänt köpeavtal.         

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Bjurhovda 15, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till brf 

Midgård. 

Brf Midgård önskar friköpa tomträtten.       

Fastighetsnämnden beslutade 2019-06-18 att "Fastighetsnämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att sälja tomträtten Bjurhovda 15 till brf Midgård mot 

en köpeskilling om 21 900 000 kr och på villkor enligt av brf Midgård 

godkänt köpeavtal."    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 augusti 

2019. Protokollsutdrag delges vid sammanträdet. 

 

26 Dnr KS 2015/00685-140 
Beslut - Återrapport av uppdrag att arrangera ett seminarium för 
att stärka den kulturella och kreativa sektorn 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav den 4 juni 2015 (KFM 2015-06-04 § 172) 

stadsledningskontoret  i uppdrag att arrangera ett seminarium för att stärka 

den kulturella och kreativa sektorn. Uppdraget gavs med utgångspunkt från 

en motion från Elisabeth Unell (M), Ragnhild Källberg (FP), Maria Lindelöf 

(KD) och Lars Kallsäby (C) om att stärka den kulturella och kreativa sektorn 

i Västerås.           

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 
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27 Dnr KS 2018/01830-5.3.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om kulturdag för ökad 
integration i Västerås 

Förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Mohammed Rashid (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 

kulturdag för ökad integration i Västerås föreslagit att utreda möjligheten till 

att anordna en kulturdag i Västerås med syfte att förbättra integrationen 

tillsammans med exempelvis civilsamhället.  

Kommunfullmäktige har den 6 september 2018 § 215 remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till kulturnämnden som har inkommit med 

remissvar. Kulturnämnden har inkommit med i huvudsak följande syn-

punkter. Varje år anordnar nämnden bland flera andra aktiviteter en sådan 

kulturdag i Västerås i bred samverkan med civilsamhället. Detta sker i form 

av Kulturnatten. Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder 

någon ytterligare åtgärd mot bakgrund av kulturnämndens redan pågående 

aktiviteter inom området.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

28 Dnr KS 2017/01197-1.2.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om avveckling/försäljning av 
strategiska fastigheter 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har inkommit med en 

motion (Dnr KS 2017/01197) den 21 juni 2017 med rubriken 

"Avveckla/försäljning av strategiska fastigheter". I motionen föreslås 

följande: 

Att avveckla/avyttra Strategiska fastigheter AB 

Att sälja de fastigheter som är kopplade till flygplatsens verksamhet till Nya 

Västerås Flygplats AB  

Att sälja tillbaka de fastigheter som är av strategisk betydelse till fastighets-

nämnden 

Ett antal uppdrag har getts till Stadsledningskontoret om att utreda och 

föreslå hur Strategiska fastigheter uppdrag och verksamhet ska utvecklas 

eller avvecklas. Dnr KS 2017/02173 den 12 december 2017 "Översyn av 

organisation och arbetsformer inför ny mandatperiod för beslutsunderlaget" 

beslutspunkt 3. Uppdragen har sedan formaliserats i ett verksamhetens 
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beslutsunderlag (VBU) "Översyn av Strategiska Fastigheters uppdrag och 

verksamhet". Frågorna som motionen önskar svar på kommer att behandlas 

inom ramen för VBU. Uppdragen kommer att besvaras innan sommaren.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2019 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

 

29 Dnr KS 2019/01178-3.9.3 
Fråga från (M) till miljö-och konsumentnämndens ordförande om 
det stora sopupplaget i Skultuna   

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 

juni 2019 en fråga med rubriken "Frågor angående det stora sopupplaget i 

Skultuna" ställd till miljö- och konsumentnämndens ordförande Anna 

Thunell (MP). 

 

30 Dnr KS 2019/00918-3.3.2 
Fråga från (KD) till fastighetsnämndens ordförande om Vallby 
brandstation    

Ärendebeskrivning 

Amanda Agestav (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

13 juni 2019 en fråga om Vallby brandstation ställd till fastighetsnämndens 

ordförande Jesper Brandberg (L). 

 

31 Dnr KS 2019/01180-3.12.1 
Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om 
användning av citytunneln    

Ärendebeskrivning 

Enes Bilalovic (M) anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 

2019 en interpellation med rubriken "Interpellation om användning av 

citytunneln" ställd till tekniska nämndens ordförande Anna Thunell (MP). 

 

32 Dnr KS 2019/01179-3.12.1 
Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om 
likabehandlingsprincipen    

Ärendebeskrivning 

Enes Bilalovic (M) anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 

2019 en interpellation med rubriken "Interpellation om likabehandlings-

principen" ställd till tekniska nämndens ordförande Anna Thunell (MP). 
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33 Dnr KS 2019/01182-3.11.2 
Interpellation från (M) till förskolenämndens ordförande om 
beslut att bygga om nybyggda förskolegårdar  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 13 juni 2019 en interpellation med rubriken "Interpellation angående 

förskolenämndens beslut att bygga om nybyggda förskolegårdar" ställd till 

förskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C). 

 

34 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


