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§375 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Ann-Louise Molin Östling (S) utses att justera dagens protokoll tillsammans 
med ordföranden.

Justerandes sienatur Utdraesbcstvrkandc
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§376 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar:

- ärende 4 Mälarenergi AB:s delägande i bolag för laddning av tunga 
fordon hanteras som ett överläggningsärende
- tillägg av ärende 5 Beslut - Avgifter för markupplåtelser på 
offentlig plats i Västerås stad, som ska justeras omedelbart

2. Paragraferna 375-376 är offentliga.

Justerandcs signatur Utdragsbestvrkande
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§ 377 Dnr KS 2018/02087-1.3.3

Beslut - Antagande av reglementen

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla från den 1 januari 2023.

2. Reglemente för förskolenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.

3. Reglemente grundskolenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.

4. Reglemente för utbildningsnämnden antas att gälla från den 1 januari 
2023.

5. Reglemente för arbetsmarknadsnämnden antas att gälla från den 1 januari 
2023.

6. Reglemente för individ- och familj enämnden antas att gälla från den 1 
januari 2023.

7. Reglemente för kulturnämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.

8. Reglemente för nämnden för idrott, fritid och förebyggande antas att gälla 
från den 1 januari 2023.

9. Reglemente för miljö- och konsumentnämnden antas att gälla från den 1 
januari 2023.

10. Reglemente för nämnden för personer med funktionsnedsättning antas att 
gälla från den 1 januari 2023.

11. Reglemente för äldrenämnden antas att gälla från den 1 januari 2023.

12. Reglemente för Skultuna kommundelsnämnd antas att gälla från den 1 
januari 2023.

13. Reglemente för byggnadsnämnden antas att gälla från den 1 januari 
2023.

14. Reglemente för fastighetsnämnden antas att gälla från den 1 januari 
2023.

15. Reglemente för tekniska nämnden antas att gälla från den 1 januari 2023

16. Reglemente för överförmyndarnämnden antas att gälla från den 1 januari 
2023.

17. Antagna reglementen i detta beslut ersätter samtliga tidigare gällande 
reglementen i sin helhet för respektive nämnd.

18. Kommunfullmäktiges beslut ifrån 6 maj 2010, § 79, dnr 2O1O/31-KS-040 
upphör att gälla.

Förslag till kommunstyrelsen för egen del

Justerandes sienatur Utdrassbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-23

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

7(12)

Stadsledningskontoret får i uppdrag att i dialog med berörda verksamheter 
utreda hur ansvaret för naturvården, renhållning av Mälarens vattenyta samt 
väghållaransvaret ska beskrivas i stadens reglementen.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) yrkande och 
lämnar följande skriftliga reservation:

"De föreslagna förändringarna salenar motivering och är en följd av V-styrets 
initiativ som också saknade motivering till föreslagen förändring.

Överförmyndamämndens arbetsgivaransvar bör flyttas till Miljö och 
konsumentnämnden istället för till kommunstyrelsen. Det finns ingen 
anledning att ytterligare bygga på stadsledningskontoret som redan idag är 
en mycket stor enhet med många anställda. Samma gäller för 
Arkivverksamheten.

När det gäller förslagen om flytt av verksamhet från fastighetsnämnden är 
det både stort och smått med allt från att flytta ansvar för tomt och 
småhuskön och förvärva hyresfastigheter till kommunstyrelsen till att 
kommunstyrelsen blir ny huvudman för exploateringsverksamheten.

Det finns ingen anledning att kraftigt öka kommunstyrelsen och 
stadsledningskontoret. Idag har stadsledningskontoret redan 330 medarbetare 
och vi ser inte att vi behöver ett större stadsledningskontor med ansvar för 
fler frågor utan snarare tvärtom ett stadsledningskontor som fokuserar på 
stadsövergripande frågor.

När det gäller den föreslagna nya nämnden så leder den till en större politisk 
organisation. Vi hade hellre sett en ökad samordning mellan de två nämnder 
som nu har ansvaret. Eftersom det är ett redan fattat 
kommunfullmäktigebeslut så väljer vi att inte reservera oss idag."

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unells (M) yrkande.

Roger Haddad (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har arbetat med framtagande av helt nya förslag till 
reglementen för stadens nämnder. Arbetet påböljades under våren 2019 och 
har gjorts i nära samverkan med respektive förvaltning. Varje förvaltning har 
haft minst en kontaktperson i dialogen kring reglementet.

Utgångspunkter för arbetet med översyn av stadens reglemente har varit att 
dels skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt 
i reglementena, dels att säkerställa att ansvaret och uppdraget från 
kommunfullmäktige är klart och koncist formulerat och stämmer överens 
med innehållet i respektive verksamhet. Separata beslut från 

Justerandcs sisnalur Utdracsbestyrkande
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kommunfullmäktige om verksamhetsansvar har arbetats in i dokumenten. 
SFS-nummer och namn på författningar har uppdaterats.

Ett viktigt dokument för framtagande av de nya förslagen till reglementen 
har varit Sveriges Kommuner och Regioners förslag till reglemente för 
styrelse och nämnder.

Den 24 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge byggnadsnämnden, 
förskolenämnden, fastighetsnämnden, grundskolenämnden, individ- och 
familj enämnden, kulturnämnden, miljö- och konsumentnämnden, nämnden 
för personer med funktionsnedsättning, nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Skultuna kommundelsnämnd, tekniska nämnden, utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden 
möjlighet att komma in med yttrande över förslagen till nya reglementen 
senast den 30 juni 2021. Varje nämnd gavs möjlighet att lämna synpunkter 
på de reglementen man önskade.

I följebrevet till nämnderna med anledning av remissen framhöll 
stadsledningskontoret vikten av att varje nämnd sätter sig in i förslagen till 
nya reglementen för kommunstyrelsen och de nämnder som man delar 
ansvar med eller som ligger ”nära” det ansvar man själv har.

Alla utom en nämnd som gavs möjlighet att lämna synpunkter, har inkommit 
med remissyttrande. Fastighetsnämnden begärde först anstånd med att 
inkomma med ett yttrande till efter nämndens sammanträde den 24 augusti 
2021. Nämnden meddelande sedan den 13 oktober 2021 att ärendet kommer 
att behandlas i fastighetsnämnden som tidigast i böljan av 2022. Något 
yttrande från nämnden har inte inkommit till kommunstyrelsen.

Förslagen till reglemente omfattar kommunfullmäktiges beslut ifrån den 17 
oktober 2022 om att bl.a. ta fram ett nytt reglemente för 
arbetsmarknadsnämnden. Förslagen till reglemente omfattar även det 
uppdrag som kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret den 26 oktober 
2022. Det senare uppdraget omfattade följande:

1. Överförmyndarnämndens arbetsgivaransvar för anställd personal inom 
överförmyndarverksamheten flyttas till kommunstyrelsen vilket innebär att 
överförmyndarnämnden kvarstår men överförmyndarverksamheten flyttas 
över till stadsledningskontoret.

2. Kulturnämndens ansvar som arkivmyndighet för Västerås stad upphör och 
förs över till kommunstyrelsen. Kulturnämndens ansvar så som huvudman 
för stadsarkivet upphör och ansvaret överförs till kommunstyrelsen.
Arkivverksamheten kommer att bedrivas inom ramen för 
stadsledningskontoret.

3. Ansvaret enligt följande flyttas från fastighetsnämnden till 
kommunstyrelsen:

• Upplåtelse av kommunägd obebyggd mark genom arrende, nyttjanderätt 
och tomträtt, samt förvaltning och vid behov omförhandling av avtal;

Justerandes sienatur Utdraesbcstvrkande
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• Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt;

• Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser 
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse;

• Upprättande och uppföljning av riktlinjer och handlingsplan för 
bostadsförsörjning samt genomförande av de delar som inte ankommer på 
annan nämnd;

• Lämna bostadsinformation till allmänheten samt ansvara för tomt- och 
småhuskö;

• Bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- 
och plangenomförandeprocessen samt är huvudman för 
exploateringsverksamheten. I detta ingår att ansöka om ny eller ändrad 
detaljplan på stadens mark.

• Företräda staden som sakägare i planläggnings- och 
fastighetsbildningsfrågor samt tillvarata stadens, såväl egna som allmänna 
ekonomiska och juridiska intressen i plangenomförandeprocessen.

4. 1 enlighet med kommunfullmäktiges beslut från den 17 oktober 2022, ta 
fram ett nytt reglemente för arbetsmarknadsnämnden samt föreslå ändringar 
i berörda nämnders reglementen med anledning av arbetsmarknadsnämndens 
ansvar.

5. Individ- och familjenämnden får arbetsgivaransvar för personal inom 
arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde vilket innebär att 
arbetsmarknadsnämnden inte ska ha en egen förvaltning eller utöva 
arbetsgivaransvar.

6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden byter namn till 
utbildningsnämnden.

7. Utredning avseende arbetsmiljöansvaret i relation till nämnderna.

När det gäller punkten 7 om arbetsmiljöansvaret tolkar stadsledningskontoret 
uppdraget på sådant sätt att det även omfattar nämndernas arbetsgivaransvar. 
Stadsledningskontoret kan konstateras att det finns tre varianter för 
arbetsgivaransvar inom Västerås stad. Den traditionella ”en nämnd - en 
förvaltning”, så som byggnadsnämnden med sin förvaltning 
stadsbyggnadsförvaltningen. Den andra varianten innebär att flera nämnder 
”delar” på en förvaltning och där en av nämnderna har arbetsgivaransvar, 
arbetsmiljöansvar och ansvar för förvaltningsorganisationen. Exempel på 
denna variant är nämnden för personer med funktionsnedsättning och 
äldrenämnden med den gemensam

vård- och omsorgsförvaltningen. Äldrenämnden ansvarar för förvaltningen 
och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Den tredje varianten är den som 
gäller för de tre pedagogiska nämnderna. Grundskolenämnden har 

Jxisterandcs sienatur Utdraesbcstvrkande
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arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal inom 
nämndens verksamhetsområde samt för personal inom grundskolenämndens, 
förskolenämndens samt utbildningsnämndens gemensamma centrala 
förvaltningsorganisation barn-och utbildningsförvaltningen.
Förskolenämnden och utbildningsnämnden har arbetsgivaransvar och 
arbetsmiljöansvar för underställd personal inom sina respektive 
verksamhetsområde.

Stadsledningskontoret bedömer att det inom Västerås stad bör finnas de två 
första beskrivna varianterna för arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar och 
föreslår således förändringar av arbetsgivaransvaret inom de tre pedagogiska 
nämnderna. Förslaget innebär att förskolenämndens och 
utbildningsnämndens arbetsgivaransvar upphör och förs över till 
grundskolenämnden som får ansvar för nämndernas gemensamma 
förvaltningsorganisation samt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för 
underställd personal inom de pedagogiska nämndernas verksamhet.

När det gäller överförmyndarverksamheten vill stadsledningskontoret 
framhålla Sveriges kommuner och regioners bedömning att en kommun ska 
undvika att koppla ihop överförmyndarverksamhet med verksamheter som 
arbetar inom den mjuka sektorn eftersom det i en sådan situation finns 
tydliga intressekonflikter. Av det skälet är valet av hemvist på 
stadsledningskontoret för överförmyndarverksamheten bra.
Stadsledningskontoret vill också framhålla att verksamheten ska organiseras 
på sådant sätt inom stadsledningskontoret att överförmyndarverksamheten 
kan bedrivas oberoende och självständigt.

När det gäller kommunstyrelsens ansvar som arkivmyndighet och som 
huvudman för stadsarkivet, vill stadsledningskontoret framhålla att det är 
mycket vanligt att kommuner lägger dessa ansvarsområden under 
kommunstyrelsen. Det finns naturliga kopplingar mellan arkiv, ärende- och 
dokumenthantering, diarieföring och registratur. Stadsledningskontoret avser 
att organisera arkivet inom samma verksamhetsområde som kansliet som 
arbetar med de områden som räknats upp i föregående mening.

Samtliga reglementena föreslås att gälla från den 1 januari 2023.

Kommunfullmäktiges särskilda direktiv för fastighetsnämnden från den 6 
maj 2010 föreslås att upphöra då det inte är relevant längre sedan staden 
lämnat beställar- och utförarmodellen.

I remissvaret har påpekats att man bör förtydliga ansvaret för naturvården 
och renhållningen av Mälarens vattenyta samt väghållaransvaret.
Stadsledningskontoret bedömer att en utredning behöver göra tillsammans 
med berörda verksamheter får att kunna precisera dessa ansvar. Med 
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen för egen del beslutar om ett 
utredningsuppdrag.

Justerandes signatur Utdraesbcstvrkandc
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Yrkanden
Amanda Grönlund (KD) och Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag inklusive de föredragna redaktionella 
ändringarna.

Elisabeth Unell (M) lämnar följande ändringsyrkanden:

- Överförmyndarnämndens arbetsgivaransvar för anställd personal inom 
överförmyndarverksamheten flyttas till miljö- och konsumentnämnden vilket 
innebär att överförmyndarnämnden kvarstår men 
överförmyndarverksamheten flyttas över till miljö- och konsumentnämndens 
förvaltning.

- Att kulturnämndens ansvar som arkivmyndighet kvarstår.

- Att föreslagen flytt av verksamheter från fastighetsnämnden till 
kommunstyrelsen avslås och att verksamheten även fortsättningsvis är ett 
ansvar för fastighetsnämnden.

Erik Johansson (SD) instämmer i Elisabeth Unells (M) yrkande.

Roger Haddad (L) yrkar avslag på de ändringar som införts i förslaget till 
reglementen med anledning av det uppdrag som kommunstyrelsen lämnade 
till stadsledningskontoret den 26 oktober 2022 § 303.

Proposition
Ordföranden finner att det i huvudsak finns tre förslag till beslut:

- stadsledningskontorets förslag om Amanda Grönlund (KD) och Thomas 
Karlsson (S) yrkat bifall till

- Elisabeth Unells (M) och Erik Johanssons (SD) ändringsyrkande avseende 
några av nämnderna

- Roger Haddads (L) yrkande om avslag avseende delar av nämndernas 
reglementen.

Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen får ta 
ställning till varje beslutspunkt för sig i stadsledningskontorets förslag och 
på de punkter som det finns olika yrkanden ställs dessa mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till varje beslutspunkt för sig 
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt stadsledningskontorets 
förslag i samtliga punkter.

Justerandcs signatur Utdragsbestvrkande
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§ 378 Dnr KS 2022/01492-1.3.4

Beslut - Mälarenergi ABs delägande i bolag för laddning av 
tunga fordon

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Mälarenergi har tillsammans med Jönköping Energi AB och Öresundskraft 
AB utrett och fördjupat kunskaperna om marknaden för laddning av tunga 
fordon. Mälarenergis styrelse tog vid styrelsemötet 2022-06-16 
inriktningsbeslut att etablera ett nationellt bolag för laddning av tunga fordon 
tillsammans med nämnda energibolag samt att bolaget ska vara etablerat 
senast under kvartal 1 2023.

Mälarenergis och stadsledningskontorets bedömning är att bildandet av ett 
nationellt bolag för laddning av tunga fordon är en fråga av principiell 
beskaffenhet. Kommunfullmäktige i Västerås ska därför ges möjlighet att ta 
ställning till frågan. Ärendet har föredragits i Mälarenergi ABs styrelse som 
har beslutat att godkänna att Mälarenergi AB arbetar vidare att förankra 
beslut om delägarskap inom kommunen. De två andra energibolagens 
styrelser har tagit motsvarande beslut.

Avsikten är att bolaget ska bildas under kvartal 1 2023.

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande


