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§292

Dnr KS 1810261-

Sammanträdets öppnande
Beslut
Sammanträdet förklaras öppnat.
Ärendebeskrivning
Ålderspresidenten Tomas Salzmann (M) hälsar samtliga välkomna och
förklarar sammanträdet för öppnat.

Justcr

Utdraesbestyrkande
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§ 293

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17'

Dnr KS 2022/01243-1.1.1

Anmälan av länsstyrelsens valprotokoll
Beslut
Länsstyrelsens valprotokoll anmäls.

Utdraesbestvrkande
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Dnr KS 1810569-

Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering
Beslut
1. Staffan Jansson (S) och Elisabeth Unell (M) utses att justera dagens
protokoll jämte ordföranden och ålderspresidenten.
2. Justeringen äger rum tisdagen den 25 oktober klockan 12.00.

Utdraesbcstvrkandc
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Dnr KS 2022/01263-1.1.1

Val av fullmäktiges ordförande
Beslut
Anders Teljebäck (S) väljs till ordförande i Västerås kommunfullmäktige för
löpande mandatperiod.

Justranfdi

Utdraesbcstyrkande
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Dnr KS 2022/01264-1.1.1

Val av förste vice ordförande för fullmäktige
Beslut
Monica Stolpe-Nordin (C) väljs till 1 :e vice ordförande i Västerås
kommunfullmäktige för löpande mandatperiod.

Justerandes-sisnatur

Utdragsbestyrkande
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§ 297

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01265-1.1.1

Val av andre vice ordförande för fullmäktige
Beslut
Maria Ringström (M) väljs till 2:e vice ordförande i Västerås
kommunfullmäktige för löpande mandatperiod.

Justerandes-sicaatur

Utdracsbestvrkamle
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Dnr KS 2022/01266-1.1.1

Val av valberedning
Det nyvalda presidiet leder sammanträdetfrån och med denna paragraf.
Beslut
Följande ordförande, ledamöter och ersättare utses till valberedning:
Ordförande:
Lena Johansson (S)

Ledamöter:
Anna Maria Romlid (V)
Karin Westlund (C)
Samuel Stengård (KD)
Jenny Edberg (M)
Erik Johansson (SD)
Anna Lundberg (L)
Agneta Luttropp (MP)

Ersättare:
Jonas Cronert (S)
Lars Nordin (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Amanda Grönlund (KD)
Klara Helin (M)
Caroline Frisk (SD)
Roger Haddad (L)
Kristofer Åberg (MP)

Justerandes sit

Utdrassbestyrkande
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§ 299

Dnr KS 2022/01267-1.1.1

Val av Västerås stads revisorer
Beslut
För tiden från och med 1 januari 2023 och till dess att revisionsberättelse har
avlämnats för år 2026 väljs följande personer till ordförande och ledamöter i
Västerås stads revisorer:
Ordförande:
Asta Lecklin (M)

l:e vice ordförande:
Åke Johansson (C)

2:e vice ordförande:
Hans Stergel (KD)

Ledamöter:
Elisabeth Löf (S)
Jörgen Eklund (S)
Ulla Persson (S)
Anders Gestrin (M)
Helena Bjurstedt (SD)
Fredrik Domert (L)
Barbara Conte (MP)
(Vakant)

14(107)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

§300

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2022/01016-1.1.1

Val av ny nämndeman efter Fehmi Paulus (S)
Beslut
Sheraz al Hasan (S) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till
och med den 31 december 2023.
Ärendebeskrivning
Fehmi Paulus (S) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid
Västmanlands tingsrätt for mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.

Uldraesbeslvrkandc
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Dnr KS 2022/01033-1.1.1

Val av ny nämndeman efter Susanne Jorgenson (S)
Beslut
Sevim Saner (S) väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och
med den 31 december 2023.
Ärendebeskrivning
Susanne Jorgenson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31.
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.

Justcrandes signs
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Dnr KS 2022/01120-1.1.1

Val av ny revisor i Västerås Parkerings AB efter Stefan Handing
(SD)
Beslut
Stefan Handing (SD) entledigas från uppdraget som revisor i Västerås
Parkerings AB.
Ärendebeskrivning
Stefan Handing (SD) som har valts till revisor i Västerås Parkerings AB för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.

Jusierandes sienatur

Utdraasbestyrkande
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Dnr KS 2022/01355-1.3.4

Beslut - Inrättande av ny nämnd - Arbetsmarknadsnämnd
Beslut
1. En ny nämnd - Arbetsmarknadsnämnden - inrättas från och med den 1
januari 2023. Arbetsmarknadsnämnden får ansvar för ärenden om
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen samt ansvaret
för kommunens arbetsmarknadsverksamhet och ansvaret för att utgöra
kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden ska ha nio ordinarie ledamöter och nio ersättare, och väljs för
perioden den 1 januari 2023 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på reglemente
för arbetsmarknadsnämnden samt förslag på reviderade reglemente för andra
nämnder som berörs av arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde enligt
punkten 1. Kommunstyrelsen ska återkomma till fullmäktige med dessa
förslag så att reglementena kan hanteras av fullmäktige på dess ordinarie
sammanträde i december 2022.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Claes Kugelberg (M), Irene Hagström (M), Tomas
Salzmann (M), Enes Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Anna Nordin
(M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M),
Johan Henriksson (M), Klara Helin (M), Håkan Lindberg (M), Maria
Ringström (M) och Jonas Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Elisabeth Unells (M) och Eleonore Lundkvists (M) förslag enligt
följande:
"Västerås stad behöver inte ytterligare nämnder eller styrelser. För att inte
öka den politiska överbyggnaden och kostnaden bör istället ett utskott skapas
som har ansvar för de frågor som den tänkta arbetsmarknadsnämnden
kommer att arbeta med. Utskottet ska bestå av de två nämnder som idag har
ansvar för arbetsmarknadsfrågorna."
Jan Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Erik Johansson (SD), Tobias
Utterstedt (SD), Anders Bäckström (SD), Sven Jonsson (SD), Håkan
Malmström (SD), Caroline Frisk (SD) och Gisela Carstinge (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.
Anna Thunell (MP) och Markus Lindgren (MP) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Markus Lindgrens (MP) förslag.
Anna Lundberg (L), Roger Haddad (L), Jacob Axelson (L) och Anna
Nordanberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells
(M) och Eleonore Lundkvists (M) förslag.

Justcrandes signatur
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Särskilt yttrande
Markus Lindgren (MP), Anna Thunell (MP), Agneta Luttropp (MP) och
Kristofer Åberg (MP) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:
"Under de två senaste mandatperioden har utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden arbetat hårt för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Det har
dels tagit sig till uttryck genom att uppgifter som tidigare låg hos kommun
styrelsen flyttades över till nämnden och dels tagit sig uttryck genom ökad
samverkan mellan arbetsmarknadsinsatserna, den kommunala vuxen
utbildningen och ungdomsgymnasiet. Den mest framgångsrika delen av detta
är Västerås plan för det kommunala aktivitetsansvaret, där vår kommun ofta
utgjort en nationell förebild.
Så sent som under de senaste åren har nya arbetsformer mellan individ- och
familjeomsorgen och arbetsmarknadsverksamheten inom BUF tagit form på
ett sätt som av allt att döma är mycket lovande.
De senaste årens arbete riskerar nu att, med ett pennstreck och utan före
gående utredning, gå om intet. Den här verksamheten berör några av våra
mest utsatta västeråsare och det är ovärdigt att låta politiska behov om att
kunna tillskapa nya förtroendeuppdrag trumfa vad som fungerar bäst för
medborgarna."
Anna Lundberg (L), Roger Haddad (L), Jacob Axelson (L), Anna
Nordanberg (L) och Elisabeth Eländer (L) inkommer med särskilt yttrande
enligt följande:
"Liberalerna i Västerås reserverar sig mot beslutet att samla arbetsmarknads
frågor och försöijningsstöd i en gemensam nämnd. Arbetsmarknadsfrågorna
är nära knutna till vuxenutbildning och vuxenutbildningen är nära knuten till
gymnasieutbildningen. För att utveckla synergieffekter mellan dessa behöver
verksamheter finnas under samma tak.
Dessutom kommer, år 2024, de nya statliga regionala planeringsunderlagen
för vuxenutbildning och gymnasieskolan. Dessa kommer ytterligare att styra
yrkesutbildningen - framförallt i länet. Att då splittra dessa frågor lokalt är
inte alls bra.
Att skapa en ren gymnasienämnd kommer att försvåra styrningen och
samverkan mellan vuxenutbildning - gymnasieutbildning samt arbets
marknadsinsatser.
Utöver detta ställer vi oss frågande till när förändringen sker i tid. Den här
typen av organisatoriska förändringar ska enligt en tidigare överens
kommelse vara på plats i god tid innan en ny mandatperiod och förankras
med gruppledare för alla partier. Att i sista minuten innan ett valfullmäktige
göra så här pass omfattande förändringar i den kommunala organisationen
strider mot den gmppledaröverenskommelse som finns inom Västerås stad."

Utdraasbestvrkande
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Ärendebeskrivning
Den nya Västeråsmajoriteten vill tydliggöra kopplingen mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser genom att lägga ansvaret för dem i samma
nämnd.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid extra sammanträde den 17 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
1. En ny nämnd - Arbetsmarknadsnämnden - inrättas från och med den 1
januari 2023. Arbetsmarknadsnämnden får ansvar för ärenden om ekonom
iskt bistånd (försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen samt ansvaret för
kommunens arbetsmarknadsverksamhet och ansvaret för att utgöra
kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden ska ha nio ordinarie ledamöter och nio ersättare, och väljs för
perioden den 1 januari 2023 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige
efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på reglemente
för arbetsmarknadsnämnden samt förslag på reviderade reglemente för andra
nämnder som berörs av arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde enligt
punkten 1. Kommunstyrelsen ska återkomma till fullmäktige med dessa
förslag så att reglementena kan hanteras av fullmäktige på dess ordinarie
sammanträde i december 2022.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M) och Eleonore Lundkvist (M) yrkar att istället för ny
nämnd skapa ett utskott bestående av presidiet i individ- och familj enämnden
och presidiet i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden med ansvar för
arbetsmarknadsfrågorna.
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Eleonore
Lundkvists (M) förslag.
Markus Lindgren (MP), Roger Haddad (L) och Anna Lundberg (L) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Staffan Jansson (S) och Samuel Stengård (KD) yrkar bifall till kommun
styrelsens förslag.
Vicki Skure Eriksson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
Elisabeth Unells (M) och Eleonore Lundkvists (M) förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, eget förslag från
Elisabeth Unell (M) med flera, avslag på kommunstyrelsens förslag från
Markus Lindgren (MP) med flera och bifall till kommunstyrelsens förslag
från Staffan Jansson (S) med flera. Ordföranden föreslår en propositions
ordning där de tre förslagen ställs mot varandra. Kommunfullmäktige
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföran
den finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes siena

Utdraesbestvrkande
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Dnr KS 2022/01252-2.1.2

Beslut - Förslag till förändring av bestämmelser om ersättning
till Västerås stads förtroendevalda
Beslut
Förslag till förändring av bestämmelser om ersättning till Västerås stads
förtroendevalda antas.
Ärendebeskrivning
Den politiska majoriteten i Västerås stad har enats om följande förslag till
förändring av bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda
att gälla från och med 17 oktober 2022.
Den nyinrättade arbetsmarknadsnämnden ska bestå av 9 ordinarie ledamöter
samt 9 ersättare. Ersättningen till ordförande ska vara 25 % och 12 %
vardera till de båda viceordföranden.
Ersättningen till utbildningsnämnden, som ersätter utbildnings- och arbets
marknadsnämnden, ska vara 25 % till ordföranden och 12 % vardera till de
båda viceordföranden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid extra sammanträde den 17 oktober
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till förändring av bestämmelser om ersättning till Västerås stads
förtroendevalda antas.
Kopia till
Individ- och familjenämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Justcrandes

Utdracsbestyrkandc
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Dnr KS 2022/01268-1.1.1

Val av ersättarnas tjänstgöringsordning
Beslut
I enlighet med partiernas egna förslag fastställs att för ledamot tillhörande
nedanstående partigrupper inträder ersättare i nedan angiven partigruppering,
för tiden från och med dagen för valet intill det sammanträde då nyvalda
fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval tar ett nytt beslut:
S: S, V, C, KD, MP, L, M, SD
C: C, KD, S, V, L, M, MP, SD
V: V, S, C, KD, MP, L, M, SD
KD: KD, C, S, V, M, SD, L, MP
M: M, SD, L, C, S, KD, MP, V
MP: MP, L, S, V, C, KD, M, SD
L: L, MP, M, C, KD, S, V, SD
SD: SD, M , L, KD, C, S, MP, V
Ärendebeskrivning
Vid varje mandatperiod beslutas ersättarnas tjänstgöringsordning. För
mandatperioden 2022-2026 har partierna själva föreslagit tjänstgöringsordningen.
Tjänstgöringsordningen gäller för tiden från och med dagen för beslutet intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
tar ett nytt beslut.

Justerandes signatur
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§ 306

Dnr KS 2022/01269-1.1.1

Val av kommunstyrelse
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen:
Ordförande:
Staffan Jansson (S)

l:e vice ordförande:
Amanda Grönlund (KD)

2:e vice ordförande:
Elisabeth Unell (M)

Ledamöter:
Ann-Louise Molin Östling (S)
Jonas Cronert (S)
Solveig Nilsson (S)
Anna Maria Romlid (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Eleonore Lundkvist (M)
Anna Nordin (M)
Erik Johansson (SD)
Caroline Frisk (SD)
Roger Haddad (L)

Ersättare:
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)
Alexandra Olsson (S)
Thomas Karlsson (S)
Maria Kesselring (S)

Utdraasbestyrkande
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Hawar Asaiesh (V)
Monica Stolpe-Nordin (C)
Samuel Stengård (KD)
Johan Henriksson (M)
Stefan Lindh (M)
Klara Helin (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)
Anders Bäckström (SD)
Anna Lundberg (L)
Ärendebeskrivning
Till kommunstyrelsen ska väljas 13 ledamöter och 13 ersättare varav en
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.
Respektive mandat gäller för tiden Lån och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktige
förrättar nytt val.
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Dnr KS 2022/01270-1.1.1

Val av kommunalråd och oppositionsråd
Beslut
Följande personer väljs till kommunal- och oppositionsråd:
Kommunalråd:
Staffan Jansson (S)
Ami-Louise Molin Östling (S)
Jonas Cronert (S)
Anna Maria Romlid (V)
Hawar Asaiesh (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Monica Stolpe-Nordin (C)
Amanda Grönlund (KD)
Samuel Stengård (KD)

Oppositionsråd:
Elisabeth Unell (M)
Eleonore Lundkvist (M)
Anna Nordin (M)
Erik Johansson (SD)
Roger Haddad (L)
Markus Lindgren (MP)

Justerandes signj
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Dnr KS 2022/01271-1.1.1

Val av valnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i valnämnden:
Ordförande:
Lena Burström (S)

1 :e vice ordförande:
Milena Axklo (C)

2:e vice ordförande:
Emil Ytter (M)

Ledamöter:
Harri Åman (V)
Ingemar Hägg (KD)
Jan Johansson (SD)
Bengt Wallén (L)
Erik Janse (MP)

Ersättare:
Agron Zabergja (S)
Alondra Herrera (V)
Razmik Krikorian (C)
Desiree Eriksson (KD)
Åke Ottoson (M)
Patric Sjölund (SD)
Bengt-Åke Nilsson (L)
Marléne Tamlin (MP)

Utdraesbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Till valnämnden ska väljas åtta ledamöter, varav en ordförande, en vice
ordförande och en andre vice ordförande, samt åtta ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justcrandes sienat
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Dnr KS 2022/01272-1.1.1

Val av överförmyndarnämnd
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och ersättare i överförmyndamämnden:
Ordförande:
Anny Bustos Teljebäck (S)

l:e vice ordförande:
Benny Barrö (M)

Ledamöter:
Dagmar Mardi (V)
Joakim Widell (KD)
Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ersättare:
Alan Ali (S)
Per Ström (V)
Karin Larses (C)
Malin Brette (M)
Janeth Persson (SD)
Ärendebeskrivning
Till överförmyndamämnden ska väljas fem ledamöter, varav en ordförande
och en vice ordförande, samt fem ersättare.
Enligt Föräldrabalken 19 kap 5 och 7 §§ ska ledamot och ersättare i överförmyndarnämnd väljas av kommunfullmäktige för fyra år från och med 1
januari 2023.

Justerande,s siei
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Dnr KS 2022/01274-1.1.1

Val av äldrenämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i äldrenämnden:
Ordförande:
Amanda Grönlund (KD)

l:e vice ordförande:
Denise Norström (S)

2:e vice ordförande:
Anna Nordin (M)

Ledamöter:
Lena Burström (S)
Per Ström (V)
Indi Persson (C)
Avni Dervishi (M)
Caroline Frisk (SD)
Jacob Axelson (L)

Ersättare:
Jonas Berglind (S)
Harry Brännström (S)
Heidi-Maria Wallinder (V)
Birgitta Olsson (C)
Albin Mannerfeldt (KD)
Maria Eckerrot (M)
Jan-Erik Jansson (M)
Eric Tärnström (M)

Justerandes signatur
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Erik Johansson (SD)
Ärendebeskrivning
Till äldrenämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en vice
ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerandcs sienalur

Utdraesbestvrkande
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Dnr KS 2022/01275-1.1.1

Val av nämnd för personer med funktionsnedsättning
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning:
Ordförande:
Magnus Johansson (S)

1 :e vice ordförande:
Jonathan Taki (C)

2:e vice ordförande:
Marie Brandstedt (M)

Ledamöter:
Marita Öberg Molin (S)
Harri Åman (V)
Göran Sjödahl (KD)
Thomas Frisk (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)
Agneta Luttropp (MP)

Ersättare:
Edgar Velasques (S)
Kerstin Hammarström Ahlström (S)
Anders Nilsson Sköld (S)
Felicia Granath (V)
Camilla Gunnarsson (KD)
Johan Nyström (M)
Marialyn Nordmark (M)
Michael Wickström (M)

Justerandes signatur
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Lars Åke Hassel (SD)
Ärendebeskrivning
Till nämnden för personer med funktionsnedsättning ska väljas nio
ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en andre vice
ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

ljusterandes stenat
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Dnr KS 2022/01276-1.1.1

Val av förskolenämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i förskolenämnden:
Ordförande:
Solveig Nilsson (S)

l:e vice ordförande:
Micael Larsson (KD)

2:e vice ordförande:
Klara Helin (M)

Ledamöter:
Joakim Grenblad (S)
Kristiina Koistila (V)
Reidun Andersson (C)
Magnus Cronberg (M)
Gisela Carstinge (SD)
Erik Johansson (SD)

Ersättare:
Lena Andersson Holmstedt (S)
Mikael Dimgård (S)
Ann-Marie With (S)
Sheraz Al Hasan (S)
Marie Wiberg (V)
Aids Nicolaides (M)
Caroline Högström (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)

Juslerandes sisinatur.
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Birgitta Åkerberg (L)
Ärendebeskrivning
Till förskolenämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en vice
ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerancles-sifjRätuT
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Dnr KS 2022/01277-1.1.1

Val av grundskolenämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i grundskolenämnden:
Ordförande:
Jonas Cronert (S)

l:e vice ordförande:
Hawar Asaiesh (V)

2:e vice ordförande:
Eleonore Lundkvist (M)

Ledamöter:
Chatarina Ståhl (S)
Gunilla Johansson (C)
Tove Hjelm (KD)
Christina Alman (M)
Gisela Carstinge (SD)
Anna Lundberg (L)

Ersättare:
Barbara Bienkowska (S)
Jan van der Horst (S)
Agneta Hermansson (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Katherine Tepsi (KD)
Anders Kullenberg (M)
Per Jansson (M)
Caroline Frisk (SD)

Justerandes signatur
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Markus Lindgren (MP)
Arendebeskrivning
Till grundskolenämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en
vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerandes agnat
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Dnr KS 2022/01278-1.1.1

Val av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:
Ordförande:
Eva-Lotta Svensson (C)

l:e vice ordförande:
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)

2:e vice ordförande:
Tomas Salzmann (M)

Ledamöter:
Joakim Grenblad (S)
Matilda Antonsson (S)
Curt Åke Larsson (KD)
Katharina Åhlund (M)
Håkan Malmström (SD)
Roger Haddad (L)

Ersättare:
Jakop Yildiz (S)
Lina Oscarsson (S)
Maria Nordin (V)
Eric Masser (V)
Sofia Kallsäby (C)
Awil Hashi AH (M)
Peter Sandberg (M)
Amy Gayo (M)

Justerandes signat
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Elias Norgren (SD)
Ärendebeskrivning
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska väljas nio ledamöter,
varav en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, samt
nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Juslerandes sisus
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Dnr KS 2022/01279-1.1.1

Val av arbetsmarknadsnämnd
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 intill det sammanträde då nyvalda
fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val väljs
följande personer till ordförande, ledamöter och ersättare
arbetsmarknadsnämnden:
Ordförande:
Maria Kesselring (S)

1 :e vice ordförande:
Eva-Lotta Svensson (C)

2:e vice ordförande:
Johan Henriksson (M)

Ledamöter:
Patrik Zvar (S)
Filip Ringström (KD)
(Vakant)
Michael Wild (M)
Simona Hef(M)
Caroline Frisk (SD)

Ersättare:
Kimberley Vestermark (S)
Foad Al Hasan (S)
Owen Olofsson (S)
Daniela Wirén (V)
Magnus Agestav (KD)
Cassandra Romo (M)
Mikael Rodin (M)
Gisela Carstinge (SD)

Justerandes signat;
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Kristoffer Åberg (MP)
Ärendebeskrivning
Till arbetsmarknadsnämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande,
en vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 1 januari 2023 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerandcs sign:
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§ 317

Dnr KS 2022/01280-1.1.1

Val av kulturnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i kulturnämnden:
Ordförande:
Ann-Louise Molin Östling (S)

l:e vice ordförande:
Nilla Kuul (KD)

2:e vice ordförande:
Maria Ringström (M)

Ledamöter:
Jakop Yildiz (S)
Åsa Eliasson (V)
Mikael Palmqvist (C)
Jörgen Andersson (M)
Bo Eriksson (M)
John Rådlund (SD)

Ersättare:
Caroline Persson (S)
Peter Fundberg (S)
Turkan Haco (S)
Leif Jonsson (V)
Henrik Eriksson (C)
Johan Eriksson (M)
Ludwig Olsson (M)
Elias Norgren (SD)
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Ingmarie Bjurstedt (SD)
Ärendebeskrivning
Till kulturnämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en vice
ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Utdraesbestyrkamle
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Dnr KS 2022/01281-1.1.1

Val av nämnd för idrott, fritid och förebyggande
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande:
Ordförande:
Vicki Skure-Eriksson (C)

1 :e vice ordförande:
Hawar Asaiesh (V)

2:e vice ordförande:
Håkan Lindberg (M)

Ledamöter:
Army Bustos Teljebäck (S)
Muddei Abdullahi (S)
Eric Söderberg (KD)
Håkan Ampellindh (M)
Patrik Kalander (M)
Daniel Jonsson (SD)

Ersättare:
Elvira Sitkevica (S)
Patrik Hellström (S)
Gabriella Howlden (V)
Mouayad Sary (C)
Sandra Eriksen (KD)
Maria Wiksten (M)
Kent Östman (M)
Patric Sjölund (SD)

Justerandes signati
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Jan Johansson (SD)
Ärendebeskrivning
Till nämnden för idrott, fritid och förebyggande ska väljas nio ledamöter,
varav en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, samt
nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerandes signal
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Dnr KS 2022/01282-1.1.1

Val av teknisk nämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i den tekniska nämnden:
Ordförande:
Lars Nordin (V)

l:e vice ordförande:
Karin Westlund (C)

2:e vice ordförande:
Jonas Larsson (M)

Ledamöter:
Jenny Freed (S)
Mattias Hedman (S)
Mathias Mardani (S)
Stefan Lindh (M)
Erik Johansson (SD)
Markus Lindgren (MP)

Ersättare:
Stefan Johansson (S)
Chatarina Ståhl (S)
Niklas Strand Ronsten (V)
Karl-Erik Andersson (C)
Joakim Widell (KD)
Alexandra Andersson (M)
Mikael Pettersson (M)
Bo Lindqvist (SD)

Justerandes simjahits,
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Anna Östholm (L)
Ärendebeskrivning
Till teknisk nämnd ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en vice
ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerandes sienatur

Utdrassbestyrkande
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Dnr KS 2022/01283-1.1.1

Val av fastighetsnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i fastighetsnämnden:
Ordförande:
Samuel Stengård (KD)

l:e vice ordförande:
Anton Tysklind (S)

2:e vice ordförande:
Claes Kugelberg (M)

Ledamöter:
Mikael Stenås (S)
Frida Gunnarsson (S)
Ulf Jansson (C)
Anders Ohlsson (M)
Sven Jonsson (SD)
Anna Thunell (MP)

Ersättare:
Jörgen Wolff (S)
Eva Fredell (S)
Krister Molin (S)
Matilda Antonsson (S)
Emil Thessén (KD)
Stephanie Anegrund (M)
Johan Bergström (M)
Mikael Liebl (SD)

Utdraesbestyrkatule
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Mikael Eriksson (SD)
Ärendebeskrivning
Till fastighetsnämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en
vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justerandes sisnatur
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Dnr KS 2022/01284-1.1.1

Val av byggnadsnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i byggnadsnämnden:
Ordförande:
Thomas Karlsson (S)

l:e vice ordförande:
Monica Stolpe-Nordin (C)

2:e vice ordförande:
Eleonore Lundkvist (M)

Ledamöter:
Anna Grön (S)
Vicktoria Bagi (V)
Jens-Ove Johansson (KD)
Frank Pettersson (M)
John Rådlund (SD)
Elias Norgren (SD)

Ersättare:
Måns Koskinen (S)
Anette Jakobsson (S)
Yngve Wemersson (S)
Iréne Englund (S)
Jemila Habainy (V)
Patrik Bruksgård (M)
Pontus Nähr (M)
Mikael Liebl (SD)

Justcrandes signatur
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Anna Nordanberg (L)
Ärendebeskrivning
Till byggnadsnämnden ska väljas nio ledamöter, varav en ordförande, en
vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunftillmälctigeval
förrättar nytt val.

Jiisterandesjiem
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Dnr KS 2022/01285-1.1.1

Val av miljö- och konsumentnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i miljö- och konsumentnämnden:
Ordförande:
Monica Stolpe-Nordin (C)

l:e vice ordförande:
Alexandra Olsson (S)

2:e vice ordförande:
Erik Degerstedt (M)

Ledamöter:
Susanne Malm (S)
Tony Lönn (S)
Mats Westerlund (KD)
Magnus Edman (M)
Håkan Malmström (SD)
Elisabeth Eländer (L)

Ersättare:
Emeli Lanninge (S)
Siban Sarhan (S)
Joel Hijstee (V)
Johnas Rundgren (C)
Pauline Sturesson (KD)
Yin Zhan (M)
Christer Norell (M)
Robert Inderssons (M)

Utdracsbestvrkande
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Gisela Carstinge (SD)
Ärendebeskrivning
Till miljö- och konsumentnämnden ska väljas nio ledamöter, varav en
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio
ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.
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Dnr KS 2022/01286-1.1.1

Val av Skultuna kommundelsnämnd
Beslut
För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare i Skultuna kommundelsnämnd:
Ordförande:
Jonas Cronert (S)

1 :e vice ordförande:
Karin Westlund (C)

2:e vice ordförande:
Irene Hagström (M)

Ledamöter:
Karin Hjärpe (S)
Mikael Sandberg (S)
Emil Thessén (KD)
Ulla Mörck (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)
Mikael Eriksson (SD)

Ersättare:
Christina Estay (S)
Daniel Gonzales Zapata (S)
Andreas Samuelsson (S)
Linda Engström (V)
Maria Sannesjö (C)
Marie Pernhall (M)
Christoffer Anderberg (M)
Sven Jonsson (SD)
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Marléne Tamlin (MP)
Ärendebeskrivning
Till Skultuna kommundelsnämnd ska väljas nio ledamöter, varav en
ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande, samt nio
ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 17 oktober 2022 intill
det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.

Justcrandcs sinn;
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Dnr KS 2022/01287-1.1.1

Val av gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor mellan Region Västmanland och kommunerna
i Västmanland
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ledamot och ersättare till gemensam hjälpmedelsnämnd mellan
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland:
Ledamot:
Magnus Johansson (S)

Ersättare:
Jonathan Taki (C)
Ärendebeskrivning
Till gemensamma hjälpmedelsnämnden mellan regionen och kommunerna i
Västmanland ska Västerås stad välja en ledamot och en ersättare.
Respektive mandat gäller för tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra
år framåt.

Justerandes sisu
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Dnr KS 2022/01288-1.1.1

Val till kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen
Beslut
1. För tiden från och med sammanträdet den 17 oktober 2022 till och med
den 31 december 2022 väljs följande personer till ordförande, ledamöter och
ersättare till kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen:
Ordförande:
Solveig Nilsson (S)

Ledamöter:
Adam Pettersson (C)
Jörgen Andersson (M)
Terese Pransjö (M)
Jacob Axelson (L)

Ersättare:
Anna Grön (S)
Per-Inge Ahlbäclc (S)
Amanda Grönlund (KD)
Enes Bilalovic (M)
Henrik Östman (L)

2. För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs
följande personer till ordförande, ledamöter och ersättare till
kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen:
Ordförande:
Anna Grön (S)

Ledamöter:
Jonathan Talci (C)
Curt Åke Larsson (KD)
Jörgen Andersson (M), oppositionsföreträdare
Daniel Jonsson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbeslvrkande
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Ersättare:
Mikael Dimgård (S)
Denise Norström (S)
Joel Hijstee (V)
Catharina Piper (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)
Ärendebeskrivning
I förbundsordningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen
anges att förbundsdirelctionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Västerås stad ska utse fem ledamöter och fem ersättare, som samtidigt ska
vara ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. En av ledamöterna ska
utses till direktionens ordförande. Varje förbundsmedlem ska vidare utse en
lekmannarevisor. Respektive mandat gäller för tiden från och med den 1
januari 2023 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Då kommunalförbundet uppdaterat sin förbundsordning så att representant
erna numera ska tillträda vid årsskiftet föreslås nuvarande representanter få
förlängt förordnande till och med 31 december 2022.

Utdragsbeslvrkande
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Dnr KS 2022/01289-1.1.1

Val till kommunalförbundet Västmanlands Teater
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till 1 :e vice ordförande, ledamöter och ersättare i Västmanlands
Teater förbundsdirektionen/styrelse.
l;e vice ordförande:
Vicktoria Bagi (V)

Ledamöter:
Marita Öberg Molin (S)
Irene Hagström (M)

Ersättare:
Eva-Lotta Svensson (C)
Amanda Grönlund (KD)
Claes Kugelberg (M)
Ärendebeskrivning
I förbundsordningen för kommunalförbundet Västmanlands Teater anges att
förbundsdirelctionen/styrelsen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Västerås stad ska utse tre ledamöter och tre ersättare, som samtidigt ska vara
ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. En av ledamöterna ska utses
till direktionens/styrelsens l:e vice ordförande. Västerås stad ska även utse
en lekmannarevisor. Ledamöter, ersättare och revisor väljs från och med den
1 januari 2023 och fyra år framåt.

Justerandejusi^nali

UtdraEsbestyrkande
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Dnr KS 2022/01291-1.1.1

Val till kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter och ersättare i styrelsen för
kommunalförbundet Västmanlandsmusiken:
Ordförande:
Ann-Louise Molin Östling (S)

2:e vice ordförande:
Eleonore Lundkvist (M)

Ledamöter:
Monica Stolpe-Nordin (C)
Samuel Stengård (KD)
Jan Johansson (SD)

Ersättare:
Jonas Berglind (S)
Carin Lidman (S)
Lars Nordin (V)
Jörgen Andersson (M)
Anna Nordin (M)
Ärendebeskrivning
I förbundsordningen för kommunalförbundet Västmanlandsmusiken anges
att förbundsdirektionen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Västerås stad ska utse fem ledamöter och fem ersättare, som samtidigt ska
vara ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. Västerås stad ska utse
en ordförande och en andre vice ordförande. Västerås stad ska även utse en
revisor. Ledamöter, ersättare och revisor väljs från och med den 1 januari
2023 och fyra år framåt.

Justeiandes sien:
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Dnr KS 2022/01292-1.1.1

Vat till kommunalförbundet Vafab Miljö
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ersättare i direktionen för kommunalförbundet
Vafab Miljö:
Ordförande:
Staffan Jansson (S)

Ersättare:
Elisabeth Unell (M)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska utse en ordförande och en ersättare till direktionen
för kommunalförbundet Vafab Miljö. Representanterna väljs från och med
den 1 januari 2023 och fyra år framåt.

Justerandcs signatur
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Dnr KS 2022/01293-1.1.1

Val till Samordningsförbundet Västerås
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ledamot och ersättare i styrelsen för kommunalförbundet
Samordningsförbundet Västerås:
Ledamot:
Maria Kesselring (S)

Ersättare:
Anna Maria Romlid (V)
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Västerås är ett politiskt och finansiellt förbund inom
rehabiliteringsområdet, vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan Västmanland, Region Västmanland och Västerås stad. I
förbundsordningen anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i
styrelsen med en ledamot och en ersättare. Ledamot och ersättare för
Västerås stad ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommun
fullmäktige.
Västerås stad ska utse en revisor och en personlig ersättare för denne.
Ledamot, ersättare och revisor väljs från och med den 1 januari 2023 och
fyra år framåt.

Justerandes signat

.Utdragsbestyrkande

61 (107)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

§ 330

Dnr KS 2022/01294-1.1.1

Val till Västerås stadshus AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Västerås
stadshus AB:
Ordförande:
Staffan Jansson (S)

l:e vice ordförande:
Amanda Grönlund (KD)

2:e vice ordförande:
Elisabeth Unell (M)

Ledamöter:
Ann-Louise Molin Östling (S)
Jonas Cronert (S)
Solveig Nilsson (S)
Anna Maria Romlid (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Eleonore Lundkvist (M)
Anna Nordin (M)
Erik Johansson (SD)
Caroline Frisk (SD)
Roger Haddad (L)

Ersättare:
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)
Alexandra Olsson (S)
Thomas Karlsson (S)
Maria Kesselring (S)

Juslerandes signat)

Utdraasbestyrkande
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Hawar Asaiesh (V)
Monica Stolpe-Nordin (C)
Samuel Stengård (KD)
Johan Henriksson (M)
Stefan Lindh (M)
Klara Helin (M)
Ingmarie Bjurstedt (SD)
Anders Bäckström (SD)
Anna Lundberg (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst tio och högst
femton ledamöter jämte lägst tio och högst femton suppleanter. Styrelsen
utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden från och med den 1 januari
2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse en ordförande och två
vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse två
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorema ska ha samma mandatperiod som
bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till
slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige
(fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes^signatur,

Utdragsbestvrkande
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Dnr KS 2022/01295-1.1.1

Val till Mälarenergi AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Mälarenergi AB:
Ordförande:
Carin Lidman (S)

l:e vice ordförande:
Jonathan Taki (C)

2:e vice ordförande:
Enes Bilalovic (M)

Ledamöter:
Mikael Lindh (S)
Solveig Nilsson (S)
Joakim Borg (S)
Lars Nordin (V)
Sture Torseng (KD)
Edward Bamelius (M)
Paula Hernandez (M)
Anders Bäckström (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Erik Ödmansson (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorema ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar
sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Utdraasbestvrkandc
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Dnr KS 2022/01296-1.1.1

Val till Mälarenergi Vattenkraft AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Mälarenergi
Vattenkraft AB:
Ordförande:
Carin Lidman (S)

l:e vice ordförande:
Jonathan Talci (C)

2:e vice ordförande:
Enes Bilalovic (M)

Ledamöter:
Mikael Lindh (S)
Solveig Nilsson (S)
Joakim Borg (S)
Lars Nordin (V)
Sture Torseng (KD)
Edward Bamelius (M)
Paula Hernandez (M)
Anders Bäckström (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Erik Ödmansson (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorema ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

Juslerandes sicnal
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes signatur

Uldrassbestvrkande
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Dnr KS 2022/01297-1.1.1

Val till Mälarenergi Försäljning AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Mälarenergi
Försäljning AB:
Ordförande:
Carin Lidman (S)

1 :e vice ordförande:
Jonathan Taki (C)

2:e vice ordförande:
Enes Bilalovic (M)

Ledamöter:
Mikael Lindh (S)
Solveig Nilsson (S)
Joakim Borg (S)
Lars Nordin (V)
Sture Torseng (KD)
Edward Bamelius (M)
Paula Hernandez (M)
Anders Bäckström (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Erik Ödmansson (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

Justerandes sietii
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

I Justerandes sienalur

Utdraasbestvckandc
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Dnr KS 2022/01298-1.1.1

Val till Mälarenergi Elnät AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för
Mälarenergi Elnät AB:
Ordförande:
Carin Lidman (S)

Ledamöter:
Mikael Lindh (S)
Jonathan Taki (C)
Enes Bilalovic (M)
Edward Barnelius (M)

Suppleanter (personliga):
Solveig Nilsson (S)
Joakim Borg (S)
Lars Nordin (V)
Paula Hernandez (M)
Anders Bäckström (SD)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av åtta ledamöter med
åtta personliga suppleanter. Av styrelsens ledamöter ska fem ledamöter och
fem suppleanter utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden från och
med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska också
utse två lekmannarevisorer med två personliga suppleanter. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses
av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som
hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet).

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/01299-1.1.1

Val till Fibra AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Fibra AB:
Ordförande:
Samuel Stengård (KD)

Ledamöter:
Thomas Karlsson (S)
Erik Kihlberg (C)
Anders Wallquist (M)

Suppleanter:
Jenny Setterholm (S)
Mattias Hedman (S)
Filip Ringström (KD)
Emil Ytter (M)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och
högst tretton ledamöter jämte lägst fem och högst tretton suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden från och med den
1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse en
ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska
också utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses
av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som
hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet).

Utdraesbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2022/01300-1.1.1

Val till SamKom AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för SamKom
AB:
Ordförande:
Samuel Stengård (KD)

Ledamöter:
Thomas Karlsson (S)
Erik Kihlberg (C)
Anders Wallquist (M)

Suppleanter:
Jenny Setterholm (S)
Mattias Hedman (S)
Filip Ringström (KD)
Emil Ytter (M)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och
högst tretton ledamöter jämte lägst fem och högst tretton suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden från och med den
1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse en
ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska
också utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant. Lekmannarevisorema ska ha samma mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses
av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som
hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet).

JusterandefUfftrtiatfn'

Utdraesbestvrkande
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Dnr KS 2022/01301-1.1.1

Val till Bostads AB Mimer
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Bostads
AB Mimer:
Ordförande:
Linn Wegemo (V)

l:e vice ordförande:
Amanda Grönlund (KD)

2:e vice ordförande:
Solveig Nygren (M)

Ledamöter:
Mikael Dimgård (S)
Lena Andersson Holmstedt (S)
Per-Inge Ahlbäck (S)
Dorine Snäckerström (S)
Mattias Dahlberg (C)
Anna Hård af Segerstad (M)
Ulf Höglund (M)
Erik Johansson (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Anders Duvkär (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

Justerandes signi
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes sieaab
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Dnr KS 2022/01302-1.1.1

Val till Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Västerås stads
strategiska fastigheter AB:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1 :e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Per-Otto Glenne (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Plolmlund (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

Justcrandes sienattu
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justeratides sicrij
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Dnr KS 2022/01303-1.1.1

Val till Västerås fastighet Kungsängen AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Västerås fastighet
Kungsängen AB:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

l:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Per-Otto Glenne (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Plolmlund (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorema ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

Uulraasbestvrkande
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes sienatuj
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Dnr KS 2022/01304-1.1.1

Val till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Utvecklingsfastigheter
i Västerås AB:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1: e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Per-Otto Glenne (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Holmlund (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

UldiaGsbestyrkande
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandcs sign;

Utdraasbestvrkandc
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Dnr KS 2022/01305-1.1.1

Val till Geddeholms AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och suppleanter i styrelsen för Geddeholms AB:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

l:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande
Terese Pransjö (M)

Suppleanter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst
fem ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige
i Västerås för tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt.
Kommunfullmäktige ska utse en ordförande och två vice ordförande i
styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en
revisorssuppleant. Lekmannarevisorema ska ha samma mandatperiod som
bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till
slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige
(fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes sienat

Utdrassbestyrkande
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Dnr KS 2022/01306-1.1.1

Val till Västerås Flygfastigheter AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Västerås Flygfastig
heter AB:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

l:e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Per-Otto Glenne (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Holmlund (L)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar

Justcrandcs signal

Uldragsbestyrkande
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sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Ijusterandes sienatuj
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Dnr KS 2022/01307-1.1.1

Val till Nya Västerås Flygplats AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till vice ordförande och ledamot i styrelsen för Nya Västerås
Flygplats AB:
Vice ordförande:
Lars Kallsäby (C)

Ledamot:
Tomas Salzmann (M)
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst
nio ledamöter. Kommunfullmäktige ska utse en vice ordförande och en
ledamot i styrelsen från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt.
Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en revisors
suppleant. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som bolagets
revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av
den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes sienai

Utdraasbestyrkande
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2022-10-17

Dnr KS 2022/01308-1.1.1

Val till Mälarhamnar AB
Ärendet utgår.

Ijusteraiides sigjiatutu»,.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2022/01309-1.1.1

Val till Energikontoret i Mälardalen AB
Ärendet utgår.

Justeratides sianalui

Utdraasbestyrkande

85(107)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

§ 346

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2022/01310-1.1.1

Val till Västerås Parkerings AB
Beslut
För tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt väljs följande
personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Västerås Parkerings
AB:
Ordförande:
Mikael Sandberg (S)

1 :e vice ordförande:
Samuel Stengård (KD)

2:e vice ordförande
Terese Pransjö (M)

Ledamöter:
Nelda Morosini Oelze (S)
Anton Tysklind (S)
Lena Söderberg (S)
Peter Svensson (V)
David Sundén (C)
Fredrik Dalmo (M)
Per-Otto Glenne (M)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Anton Holmlund (L)
Särskilt yttrande
Staffan Jansson (S), Ann-Louise Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig
Nilsson (S), Madjid Ibrahim Ibrahim (S), Alexandra Olsson (S), Thomas
Karlsson (S)3 Maria Kesselring (S), Mikael Sandberg (S), Jenny Freed (S)3
Anders Teljebäck (S), Carin Lidman (S)3 Magnus Johansson (S), Anna Grön
(S), Anton Tysklind (S)3 Denise Norström (S), Jakop Yildiz (S), Marita
Öberg Molin (S)3 Patrik Zvar (S)3 Matilda Antonsson (S), Jonas Berglind
(S), Lena Burström (S), Mikael Dimgård (S), Mikael Lindh (S)3 Mathias

"V_

Utdraasbestyrkande
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Mardani (S) och Abdullahi Abukar Muddei (S) inkommer med särskilt
yttrande enligt följande:
"De kommunala parkeringshusen har nu allt mer utvecklats till mobilitetscenter, med både parkeringar, affärsytor och andra kommersiella lokaler.
Därför är det mer lämpligt att styret för Västerås Parkerings AB är person
union med Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB redan som hanterar
andra liknande avtal. Staden får därmed en mer likvärdig hyreshantering."
Elisabeth Unell (M), Claes Kugelberg (M), Irene Hagström (M), Tomas
Salzmann (M), Enes Bilalovic (M), Håkan Ampellindh (M), Anna Nordin
(M), Stefan Lindh (M), Eleonore Lundkvist (M), Caroline Högström (M),
Johan Henriksson (M), Klara Helin (M), Håkan Lindberg (M), Maria
Ringström (M) och Jonas Larsson (M) inkommer med särskilt yttrande enligt
följande:
”Parkeringsfrågor och utvecklingen av fler parkeringar är en viktig fråga för
Västerås utveckling. Parkeringsbolaget har till uppgift att bygga nya
parkeringshus och samtidigt förvalta befintliga. Tekniska nämnden är den
nämnd som har ansvar för dessa frågor i Västerås och det är självklart att
bolaget borde ha personunion med Tekniska nämnden.
För att citera ägardirektiven ” Parkeringsbolaget ska arbeta med en helhet i
hantering av personbilsparkering i strategiska områden i centrala
Västerås.. .Bolaget ska bedriva avgiftsbelagd personbilsparkering,
parkeringsövervakning, samordningsuppdrag av skötsel och underhåll av
parkeringsplatser samt annan därmed förenlig verksamhet i syfte att stärka
en hållbar utveckling inom kommunen. Parkeringsbolaget beslutar om taxor
och övriga villkor för parkering på kvartersmark i enlighet med riktlinjer för
taxesättning.”
Det innebär att Bolagets styrelse beslutar om parkeringsavgifter och vi
förstår att detta är ett sätt att dölja höjningar av avgifterna i Västerås. Med
dessa ägardirekt är det stor risk för kraftigt höjda parkeringsavgifter.
Västerås behöver inte fler höjda parkeringsavgifter undan vi måste underlätta
för fler besökare till Västerås och Västerås city.”
Ärendebeskrivning
I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst
tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden
från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska
utse en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige
ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorema ska ha samma
mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar
sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till
kommunfullmäktige (ijärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

Justerandes sigiv

Utdraesbestyrkande
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Dnr KS 2022/01311-1.1.1

Val till Västmanlands kommuner
Beslut
För tiden från och med första förbundsmöte 2023 och intill ordinarie
förbundsmöte 2027 väljs följande personer till ombud och ersättare i
Västmanlands kommuner:
Ombud:
Staffan Jansson (S)
Ann-Louise Molin Östling (S)
Jonas Cronert (S)
Solveig Nilsson (S)
Madjid Ibrahim Ibrahim (S)
Alexandra Olsson (S)
Thomas Karlsson (S)
Maria Kesselring (S)
Mikael Sandberg (S)
Jenny Freed (S)
Anders Teljebäck(S)
Carin Lidman (S)
Magnus Johansson (S)
Anna Maria Romlid (V)
Hawar Asaiesh (V)
Lars Nordin (V)
Vicki Skure-Eriksson (C)
Monica Stolpe-Nordin (C)
Amanda Grönlund (KD)
Samuel Stengård (KD)
Elisabeth Unell (M)
Eleonore Lundkvist (M)
Caroline Högström (M)
Anna Nordin (M)
Anna Hård af Segerstad (M)

Justcrandes signatur

Utdraesbestvrkande
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Johan Henriksson (M)
Klara Helin (M)
Enes Bilalovic (M)
Stefan Lindh (M)
Tomas Salzmann (M)
Maria Ringström (M)
Erik Johansson (SD)
Janeth Persson (SD)
Tobias Utterstedt (SD)
Caroline Frisk (SD)
Håkan Malmström (SD)
Gisela Carstinge (SD)
Roger Haddad (L)
Jesper Brandberg (L)
Markus Lindgren (MP)

Ersättare:
Anna Grön (S)
Anton Tysklind (S)
Denise Norström (S)
Jakop Yildiz (S)
Marita Öberg Molin (S)
Patrik Zvar (S)
Anny Bustos Teljebäck (S)
Mikael Dimgård (S)
Lena Burström (S)
Jonas Berglind (S)
Therese Ankréus (S)
Mathias Mardani (S)
Matilda Antonsson (S)
Vicktoria Bagi (V)
Joel Hijstee (V)
Per Ström (V)

Utdragsbestyrkande
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Eva-Lotta Svensson (C)
Karin Westlund (C)
Curt Åke Larsson (KD)
Eric Söderberg (KD)
Jörgen Andersson (M)
Claes Kugelberg (M)
Jonas Larsson (M)
Håkan Lindberg (M)
Irene Hagström (M)
Marie Brandstedt (M)
Patrik Lockne (M)
Håkan Ampellindh (M)
Edward Barnelius (M)
Patrik Bruksgård (M)
Erik Degerstedt (M)
Jan Johansson (SD)
Vilgot Hansson (SD)
Sven Jonsson (SD)
Anders Bäckström (SD)
Vestin Özel (SD)
Daniel Sjölund Jonsson (SD)
Anna Lundberg (L)
Anna Nordanberg (L)
Anna Thunell (MP)
Ärendebeskrivning
Västmanlands kommuner är en ideell förening för länets kommuner med
syfte att utveckla samarbetet mellan kommunerna i gemensamma frågor.
Styrelsens sammansättning ska utgöras av två ledamöter från varje medlemskommun, vilka nomineras av respektive kommun. Avsikten är att ordinarie
ledamot ska vara respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande.
Ersättare ska vara den ledande oppositionsföreträdaren.
Varje medlemslcommun har att utse ett ombud per påböljade 4 000 invånare
jämte lika många ersättare, beräknat vid ingången av det år då allmänna val
till kommunfullmäktige förrättas. Utifrån detta har Västerås stad att utse 40
ombud och ersättare.

Justerande;

ri
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Dnr KS 2022/01312-1.1.1

Val till Mälardalsrådet
Beslut
För tiden från och med första förbundsmöte 2023 och intill ordinarie
förbundsmöte 2026 väljs följande personer till ledamöter i Mälardalsrådet:
Staffan Jansson (S)
Amanda Grönlund (KD)
Elisabeth Unell (M)
Ärendebeskrivning
Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och
landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor på
regionnivå. Västerås stad har att utse tre ledamöter till Mälardalsrådet.

Justerandes siem

Utdraesbeslvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01313-1.1.1

Val av Borgerliga begravningsförrättare
Beslut
Maria Dellham (M)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att förrätta val av borgerliga begravningsförrättare
för tiden från och med den 1 januari 2023 och fyra år framåt.

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01314-1.1.1

Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Ärendet utgår.
Ärendebeskrivning
Enligt fastighetsbildningslagen 4 kap 2 § utses gode män genom val av
kommunfullmäktige. God man ska inom kommunen vara valbar till nämnde
man. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara
kunnig i jordbruks- eller skogsbruksffågor. God man utses för fyra år. Läns
styrelsen har bestämt antal gode män till sex.

Justerandes sienatur

Utdrassbestvrkande

93 (107)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

§351

Dnr KS 2022/01352-8.5.3

Interpellation från (L) till ordförande i Nämnden för personer med
funktionsnedsättning om konsekvenser av avslag enligt Lagen
om stöd och service, LSS
Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen besvaras vid kommande sammanträde.
Ärendebeskrivning
Roger Haddad (L) anmäler en interpellation ställd till ordförande i nämnden
för personer med funktionsnedsättning om konsekvenser av avslag enligt
Lagen om stöd och service, LSS.

Justerandes sii

Utdragsbestyrkande

94(107)

VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01347-3.10.1

Motion från (MP) om bättre kollektivtrafik på landsbygden
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Anna Thunell (MP) anmäler en motion om bättre kollektivtrafik på
landsbygden.

Justerandes sieni
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01344-3.12.3

Motion från (MP) om en kommunövergripande cykelstrategi
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmäler en motion om en kommunövergripande
cykelstrategi.

Justeraudes sis

Utdraesbestyrkande
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§ 354

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01345-7.0.2

Motion från (MP) om en kommunal evenemangsstrategi och ett
nattl ivsråd
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmäler en motion om en kommunal
evenemangsstrategi och ett nattlivsråd.

Justerandcs

ator—

Utdraasbeslvrkande
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§355

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01343-1.4.2

Motion från (MP) om att kommunens klimatmål ska vara i linje
med Parisavtalet
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) och Anna Thunell (MP) anmäler en motion om att
kommunens klimatmål ska vara i linje med Parisavtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01342-3.10.1

Motion från (MP) om en Vasagata utan motortrafik
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) och Anna Thunell (MP) anmäler en motion om en
Vasagata utan motortrafik.

Justerandes signatur
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§ 357

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01349-3.7.2

Motion från (MP) om energieffektivisering av kommunens
fastigheter
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Anna Thunell (MP) anmäler en motion om energieffektivisering av
kommunens fastigheter.

Utdraesbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01159-3.6.2

Motion från (MP) om möjliggörande av konvertering av lokaler till
bostäder
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Anna Thunell (MP) anmäler en motion om möjliggörande av konvertering
av lokaler till bostäder.

Justerandes signatur

Utdragsbestvikande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01363-3.12.5

Motion från (MP) om sopsaltning av gång- och cykelvägnät
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmäler en motion om sopsaltning av gång- och
cykelvägnät.

Justerandes sisnalur
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§ 360

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01341-2.4.9

Motion från (MP) om att återinföra förmånscyklar
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Markus Lindgren (MP) anmäler en motion om att återinföra förmånscyklar.

Utdrassbestyrkande
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§361

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01385-2.5.10

Motion från (M) om att inrätta en resultatutjämningsfond
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. .
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) anmäler
en motion om att inrätta en resultatutjämningsfond.

Justerandes sienatur
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§362

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01383-10.4.3

Motion från (M) om en väg in för civilsamhället
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmäler en motion om en väg in för civilsamhället.

Justerandesjicnj
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§363

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01384-3.12.3

Motion från (M) om promenadstråk längs Svartån
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) anmäler en motion om promenadstråk längs Svartån.

Justcrandes signatur
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§364

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-10-17

Dnr KS 2022/01381-3.10.2

Motion från (SD) om parkeringstilistånd för boende på
landsbygden
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD), Janeth Persson (SD), Jan Johansson (SD), Tobias
Utterstedt (SD), Caroline Frisk (SD), Håkan Malmström (SD), Gisela
Carstinge (SD), Anders Bäckström (SD) och Sven Jonsson (SD) anmäler en
motion om parkeringstilistånd för boende på landsbygden.

Justerandes sianata.
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