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

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

3 Dnr KS 2020/00351-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Anton Holmlund (L) 

Förslag till beslut: 

1. Anton Holmlund (L) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

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

det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anton Holmlund (L) som valts till ersättare i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

4 Dnr KS 2020/00389-1.1.1 
Val av ny ersättare i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
efter Jacob Axelson (L) 

Förslag till beslut: 

1. Jacob Axelson (L) entledigas från uppdraget som ersättare i Mälardalens 

brand- och räddningsförbund. 

2. Henrik Östman (L) väljs till ny ersättare i Mälardalens brand- och 

räddningsförbund intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anton Holmlund (L) som valts till ersättare i Mälardalens brand- och 

räddningsförbund mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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5 Dnr KS 2020/00390-1.1.1 
Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Robert Wasserman 
(M) 

Förslag till beslut: 

1. Robert Wasserman (M) entledigas från uppdraget som ersättare i 

förskolenämnden 

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

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Robert Wasserman (M) som valts till ersättare i förskolenämnden 

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

därför ske. 

 

6 Dnr KS 2020/00145-1.4.2 
Beslut - Årsstämma i Västerås Stadshus AB avseende 2019 

Förslag till beslut: 

1. Att utse Madeleine Rinne med Agneta Ánders som ersättare att som 

röstombud på Västerås Stadshus ABs årsstämma företräda stadens aktier 

2. Att instruera röstombuden att rösta för att resultat- och balansräkning 

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 

styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2019. 

3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter 

fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom 

Västerås stad samt den upphandling som gjorts. 

4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.            

Ärendebeskrivning 

Västerås Stadshus AB är moderföretag i en koncern och har till föremål för 

sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens 

verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 

företag inom Västerås stad. 

 

Koncernens totala omsättning för räkenskapsåret uppgick till 4 319 mnkr, 

vilket är en minskning från föregående år med 60 mnkr motsvarande 1,4%. 

Koncernens omsättning kommer till största del från två av dotterbolagen 

varav Mälarenergi AB står för ca 75 % och Bostads AB Mimer för ca 22 %. 

 

Koncernens resultat efter finansiella poster minskade med 167 mnkr och 

uppgår till 490 mnkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster är 68 

mnkr, att jämföra med 58 mnkr föregående år.  
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7 Dnr KS 2019/01249-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 2019 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

Västmanlandsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2019 års 

verksamhet. 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.            

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

 

8 Dnr KS 2019/01250-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlands teater 2019 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västmanlands 

Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2019 års verksamhet. 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.            

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
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bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

 

9 Dnr KS 2019/01248-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2019 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund samt dess enskilda förtroendevalda för 2019 

års verksamhet 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.             

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  
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10 Dnr KS 2019/01251-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Vafab miljö 2019 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

kommunalförbundet VAFAB Miljö samt dess enskilda förtroendevalda för 

2019 års verksamhet. 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        

     

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

 

11 Dnr KS 2020/00407-1.6.1 
Revisionsberättelse för Västerås stad 2019 samt fråga om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den skarpa anmärkning som Västerås 

stads revisorer riktar mot individ- och familjenämnden. 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2019 års 

verksamhet. 

Det antecknas till protokollet att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej 

deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan föregående beredning. Enligt kommunfullmäktiges 
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arbetsordning åligger det kommunfullmäktiges presidium bereda frågan om 

ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.  

Underslag för beslut utgörs av de av stadens revisorer lämnade 

revisionsberättelser avseende stadens nämnder och styrelsers verksamheter, 

med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen anser att individ- och 

familjenämndens framtagna åtgärdsplaner inte bygger på realistiska och 

konkreta analyser. Bedömningen är att beslut om åtgärdsplaner fattats i för 

sena skeden och därmed inte fått ändamålsenlig effekt. Revisionens 

uppfattning är således att det föreligger omfattande brister i nämndens 

styrning och interna kontroll. Med anledning av detta riktas även i år en 

skarp anmärkning mot individ- och familjenämnden.  

Med anledning att revisorerna har riktat en anmärkning mot individ- och 

familjenämnden har kommunfullmäktiges presidium begärt in en förklaring 

från nämnden. Yttrande från individ- och familjenämnden delges till 

fullmäktiges sammanträde. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och formulerat ett förslag 

till beslut. Presidiet har i beredningen bestått av ordförande Lars Kallsäby 

(C) och 1:e vice ordförande Marita Öberg (S). 2:e vice ordförande Marcus 

Jacobsson (M) har inte deltagit på grund av jäv. 

I enlighet med revisorernas bedömning i revisionsberättelsen för 2019, 

föreslår kommunfullmäktiges presidium genom ordförandeförslag att 

kommunfullmäktige ställer sig bakom den anmärkning som revisorerna 

riktar mot individ- och familjenämnden, samt att ansvarsfrihet tillstyrks för 

Västerås stads samtliga nämnder och kommunstyrelse samt enskilda 

förtroendevalda i dessa organ.  

 

 

12 Dnr KS 2020/00051-1.4.2 
Beslut - Årsredovisning och bokslut för Västerås stad 2019                      

Förslag till beslut: 

1. Årsredovisningen för 2019 godkänns. 

2. Resultatet för 2019 överförs till eget kapital. 

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 

i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för 

resultathantering. Enligt beslut i årsplan 2020 kommer ingen tilläggsbudget 

att beslutas på grund av det rådande ekonomiska läget.    

4. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 

grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2019 ha varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.     

Ärendebeskrivning 

Västerås stads årsredovisning för 2019 har upprättats och presenteras för 

kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller 

ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning av 
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verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma god 

ekonomisk hushållning. 

Årets resultat för Västerås stad uppgick till 529 mnkr (326 mnkr). Den 

främsta anledningen till att resultatet översteg budgeterad nivå var 

värdeökning av finansiella tillgångar med 187 mnkr. Exklusive dessa var 

resultatet 342 mnkr och i nivå med 2018.  

Verksamhetens resultat var positivt med 305 mnkr och i nivå med årets 

budget. I resultatet fanns realisationsvinster på 112 mnkr och 

exploateringsöverskott med 88 mnkr totalt 200 mnkr. 

Nämndernas resultat blev ett underskott om -101 mnkr främst orsakat av ett 

stort underskott inom individ- och familjenämnden med -154 mnkr samt 

inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med -40 mnkr. Överskott på 

centrala poster täckte underskott i nämnderna. 

Västerås stads koncern redovisar ett starkt resultat även 2019. Resultatet 917 

mnkr (984 mnkr) var betydligt bättre än det budgeterade resultatet 647 mnkr. 

Mälarenergis resultat var 374 mnkr (350) och Mimers 148 mnkr (343) efter 

finansiella poster. 

Årets investeringar i koncernen Västerås stad blev 3 470 mnkr varav 1 498 

mnkr hos Mälarenergi, 689 mnkr hos Mimer och 1 056 mnkr i Västerås stad. 

Mälarenergis största investering var den nya pannan för förbränning av 

returträ. Genomförandegrad av Västerås stads investeringar blev 64 procent.  

Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap § 9 ska kommunstyrelsen i årliga 

beslut pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet, och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner 

att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 

åtgärder. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med 

som grund bedöms verksamheten i stadens bolag under 2019 varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Årsredovisningen för 2019 godkänns. 

2. Resultatet för 2019 överförs till eget kapital. 

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 

i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för 

resultathantering. Enligt beslut i årsplan 2020 kommer ingen tilläggsbudget 

att beslutas på grund av det rådande ekonomiska läget.    

4. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 

grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2019 ha varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 
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13 Dnr KS 2020/00405-1.2.1 
Beslut - Deltagande på distans vid nämndsammanträden i 
Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Samtliga nämnder i Västerås stad får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg 

anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

2. Beslutet enligt punkten 1 ska föras in i samtliga nämnders reglemente. 

Kommunstyrelsen för egen del  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

Ärendebeskrivning 

Rättsliga förutsättningar 

I kommunallagen finns sedan 2013 en möjlighet för kommuner och regioner 

att införa deltagande på distans vid fullmäktigesammanträden samt 

sammanträden i styrelsen och nämnder. Bestämmelsen 5 kap. 16 § 

kommunallagen anger ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en 

ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som 

deltagande på distans i lagens mening.  

Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor. För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild 

i realtid. Bild- och ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är således inte tillräckligt 

att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den 

distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se 

samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de 

kunna se varandra.  

Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det 

innebär att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. 

Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 

sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 

återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Den som deltar på 

distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid 

sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet 

sker genom omröstning.  

Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan 

nämnda bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer andra krav. 

Den tekniska lösning som används måste säkerställa att valhemligheten 
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bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att 

alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan 

manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande 

inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, 

dvs. då ärenden som gäller val eller anställning av personal ska avgöras.  

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 

sammanträdet. Det innebär bl.a. att en ledamot som deltar på distans kan 

delta i avgörandet av ärendena. En ledamot som deltar på distans ska 

naturligtvis även antecknas som närvarande i sammanträdesprotokollet. 

Särskilt om sekretess och behandling av personuppgifter  

Många av de uppgifter som behandlas inom stängda dörrar omfattas av 

sekretess. Det innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja 

uppgifterna, vare sig muntligen, genom att lämna ut handlingar eller på 

något annat sätt. Lagstiftningen gör inte någon skillnad mellan dem som är 

närvarande i sammanträdeslokalen och den som deltar på distans. När någon 

deltar i ett sammanträde på distans kan det uppkomma särskilda svårigheter 

att upprätthålla sekretessen i praktiken. Det finns en risk att uppgifter 

kommer ut vid överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där 

den distansdeltagande befinner sig. Det kan också hända att någon 

utomstående tar del av ljud eller bild hos distansdeltagaren. Att sekretessen 

kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk 

lösning för överföringen mellan sammanträdeslokalen och den plats där den 

distansdeltagande befinner sig.  

Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar 

för att sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta 

del av det som sägs och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot 

har även ett eget ansvar för att sekretessbelagda uppgifter inte röjs. 

Exempelvis måste sammanträdeshandlingarna hanteras på ett omdömesfullt 

sätt. På liknande sätt har den som deltar på distans ett eget ansvar för att 

ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ordföranden bör genom 

information och frågor till distansdeltagaren försäkra sig om att det inte sker.  

Om någon deltar i ett sammanträde genom att ljud och bild överförs 

elektroniskt och överföringen innefattar personuppgifter utgör det en sådan 

automatiserad behandling av personuppgifter att dataskyddsförordningen är 

tillämplig. Det innebär bl.a. att den personuppgiftsansvarige, dvs. nämnden, 

ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 

personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en 

säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av bl.a. de särskilda risker som 

finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga de 

behandlade personuppgifterna är. Det behövs därför göras en risk- och 

sårbarhetsanalys för att klarlägga vilken säkerhetsnivå som ska gälla för 

skyddet av uppgifter.  

När det gäller nämnder som hanterar uppgifter som omfattas av sekretess 

måste det vid distansdeltagande i nämndens sammanträden finnas garantier 

för att sekretessbelagda uppgifter som avhandlas under sammanträdet inte 

kan komma att röjas för någon utomstående. Kan överföringen av 

personuppgifter inte ske, eller sekretessen inte upprätthållas med rimlig 

säkerhet i förhållande till karaktären hos de uppgifter som förekommer i ett 
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visst ärende eller en viss typ av ärenden, ska deltagande på distans inte 

medges vid sammanträden då sådana ärenden behandlas.  

Kommunala föreskrifter med bestämmelser om vad som ska gälla för 

distansdeltagande  

Det ankommer enligt förarbetena på den kommun som inför möjligheten att 

delta på distans att utforma föreskrifter och vidta andra åtgärder för att 

åstadkomma en rimlig säkerhet. Förutsatt att fullmäktige i reglementet har 

angett att deltagande på distans får ske i en nämnd kan dock fullmäktige 

överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på 

distans ska få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 

Det kan t.ex. innebära att särskilda lokaler används för deltagande på distans 

i vissa fall. Utbildning i informationssäkerhet för distansdeltagare och för 

dem som ska leda möten med distansdeltagare kan vara en annan åtgärd för 

att höja säkerheten. Sveriges kommuner och landsting har i kommentaren till 

sitt förslag på reglemente angett att det i nämnder där många uppgifter 

omfattas av sekretess sannolikt inte kommer att förekomma 

distanssammanträden lika ofta som i andra nämnder. 

Innebörden av beslutet  

Förslaget att ge nämnderna möjlighet att sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans är densamma som idag gäller för kommunstyrelsen 

enligt dess reglemente antaget av kommunfullmäktige den 6 september 

2018. Bestämmelsens lydelse stämmer också överens med Sveriges 

kommuner och regioners förslag på reglemente för styrelse och nämnder i 

kommuner och regioner. Kommunstyrelsen har dock inte tillämpat 

möjligheten till distansdeltagande och har inte heller beslutat om någon 

föreskrift eller riktlinje med bestämmelse om vad som närmare ska gälla för 

distansdeltagande vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Innebörden av förslaget är att nämnderna har den första rättsliga 

förutsättningen att börja tillämpa distansdeltagande vid nämndsammaträde. 

Innan respektive nämnd aktivt kan börja tillämpa distansdeltagande måste 

den säkerställa följande: 

Att den tekniska lösningen för mötesdeltagande på distans uppfyller de 

generella kraven i kommunallagen. Kan överföring ske av både ljud och bild 

i realtid? Kan samtliga deltagare se och höra varandra? Kan samtliga 

deltagare delta vid mötet på lika villkor? 

Att slutna omröstningar kan ske tekniskt som säkerställer valhemligheten för 

de fall nämnden avser att behandla ärenden som avser anställning av 

personal vid sammanträden där distansdeltagande medges.  

Att den tekniska lösningen efter en risk- och såbarhetsanalys, ger skydd för 

sekretess så att sekretessuppgifter inte röjs för de fall nämnden avser att 

behandla ärenden som omfattas av sekretess vid sammanträden där 

distansdeltagande medges.  

Att den tekniska lösningen efter en risk- och såbarhetsanalys, ger skydd för 

de personuppgifter som behandlas.  

När dessa delar är säkerställda behöver respektive nämnd dessutom besluta 

om vad som närmare ska gälla för deltagande på distans i nämnden innan 
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den faktiskt kan medge och genomföra distansdeltagande vid sina 

sammanträden.    

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 1 april. 

Protokollsutdrag läggs på bordet vid sammanträdet. 

 

14 Dnr KS 2019/02441-3.3.2 
Beslut - Försäljning av fastigheten Kaprifolen 108 

Förslag till beslut: 

Köpeavtal avseende fastigheten Kaprifolen 108 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Kaprifolen 108, belägen i stadsdelen Önsta-Gryta, ägs av 

Västerås kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål 

till bostadsrättsföreningen Kaprifolen. Brf Kaprifolen önskar friköpa 

tomträtten. 

Fastighetsnämnden beslutade 2019-12-10 att "Fastighetsnämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att köpeavtal avseende fastigheten Kaprifolen 

godkänns".  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Kaprifolen 108 godkänns. 

 

15 Dnr KS 2017/01244-3.0.1 
Beslut - Uppdrag, framtagande av utvecklingsplan för 4 
Mälarstäder 

Förslag till beslut: 

Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder antas. 

Ärendebeskrivning 

Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping, 

Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Samarbetet startade 2011 genom ett 

politiskt initiativ. Numera är samarbetet väletablerat med ett årligt 

gemensamt kommunstyrelsemöte och flera aktiva arbetsgrupper med olika 

temaområden. Utgångspunkt för samarbetet är att stärka de fyra 

kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn på 

långsiktiga utvecklingsfrågor. 

Under våren 2017 beslutades att ta fram en gemensam utvecklingsplan för 

Fyra Mälarstäder. Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa 

på en önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten 

år 2050 och Agenda 2030 som ramverk. Planen, som tagits fram i en bred 

process med såväl intern som extern kommunikation, ska bidra till en hållbar 

utveckling för kommunerna och framför allt gynna samarbetet mellan 

städerna. 
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Den gemensamma utvecklingsplanen har varit på remiss mellan den 8 april 

och den 8 juli 2019. Remissen gick ut till berörda regionala aktörer, 

myndigheter, aktörer inom näringslivet, kommuner och internt inom Fyra 

Mälarstäder. Syftet med remissförfarandet var att förbättra beslutsunderlaget 

och ge berörda parter möjlighet till insyn och påverkan. Genom att ett stort 

antal aktörer varit delaktiga och lämnat synpunkter kan den slutgiltiga planen 

till stora delar sägas vara gemensamt framtagen. 

Under remisstiden inkom yttranden från 65 olika instanser. Bearbetning av 

den gemensamma utvecklingsplanen har gjorts under hösten 2019 utifrån 

inkomna yttranden. Justeringar har gjorts i samråd med politiker, styrgrupp, 

samordningsgrupp och arbetsgrupper. Den antagna handlingen kommer vara 

ett stöd i mellankommunala frågor för tjänstepersoner och förtroendevalda. 

På ett gemensamt Fyra Mälarstäder presidiemöte för kommunstyrelserna den 

16 januari 2020 togs beslut om att den gemensamma utvecklingsplanen tas 

vidare för antagande i respektive kommun under våren 2020. 

Tidplan för antagande i respektive kommun ser ut enligt följande: 

 

Strängnäs Västerås Enköping Eskilstuna 

Beredning 24 mars 9 mars 20 februari 3 mars 

Kommun- 

styrelsen 25 mars 18 mars 17 mars 10 mars 

Kommun- 

fullmäktige 27 april 2 april 14 april 26 mars 

 

Den antagna gemensamma utvecklingsplanen kommer finnas tillgänglig i en 

digital version på respektive kommuns hemsida samt i pdf-format.  

Den gemensamma utvecklingsplanen ska: 

Bidra till att uppfylla globala och nationella mål som Agenda 2030 för en 

hållbar utveckling. 

Ha betydelse för utvecklingen på storregional, regional och lokal nivå genom 

att vara en ram för kommande arbete inom de olika planeringsnivåerna, 

bland annat i kommuntäckande översiktlig planering och i kommande 

revideringar av regionala utvecklingsstrategier (RUS) 

Vara vägledande i det mellankommunala samarbetet och utgöra ett stöd för 

tjänstepersoner och förtroendevalda 

Vara ett viktigt stöd för att påverka den statliga och regionala 

infrastrukturplaneringen 

Vara en utgångspunkt i det regionala tillväxtarbetet, med planeringshorisont 

år 2050 

Sätta fokus på samhällsutmaningar i ett bredare perspektiv 

Stödja samarbetsprojekt som leder till ökad kommunal effektivitet 
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Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fyra fokusområden med 

tillhörande mål och delmål. Dessa bygger på befintliga övergripande 

program och strategier från de fyra kommunerna. De fyra fokusområdena är: 

 

Närhet 

Kunskap och arbete 

En mälarnära destination 

Livskvalitet 

 

Fortsatt process  

Styrgruppen för Fyra Mälarstäder, de fyra kommundirektörerna, ansvarar för 

att uppdrag ges och att aktiviteter görs för att den gemensamma 

utvecklingsplanens intentioner och mål uppfylls.  

Följande uppdrag godkändes vid gemensamt kommunstyrelsepresidium för 

Fyra Mälarstäder, 2020-01-16, i Strängnäs: 

Inåtriktade uppdrag: samarbete kring löneservice, digitalisering, 

samhällsfastigheter samt kompetensförsörjning. 

Utåtriktade uppdrag: deltagande vid Stockholm Business Arena, gemensamt 

klimatlöfte, Mälaren, kollektivtrafik och infrastruktur. 

Styrgruppen kan ge befintliga arbetsgrupper nya uppdrag eller inriktningar 

med målsättningen att uppnå målen i den gemensamma utvecklingsplanen. 

Aktiviteter godkänns av styrgruppen. Vidare kan intentionerna i den 

gemensamma utvecklingsplanen uppfyllas via gemensamma utspel.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Den gemensamma utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder antas. 

 

16 Dnr KS 2019/00233-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport, Granskning av individ- och 
familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till 
barn och unga 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av 

kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ- och familjenämnden godkänns 

och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en 

granskning med syfte att bedöma om individ- och familjenämnden utövar en 

tillfredsställande och ändamålsenlig kvalitetsstyrning, med en tydlig 

uppföljning av insatser riktade till barn och unga. 
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EY’s sammanfattande bedömning är att nämnden inte utövar en helt 

tillräcklig och ändamålsenlig kvalitetsstyrning av insatser för barn och 

ungdom. 

Utifrån vad som framkommit granskningen rekommenderas individ- och 

familjenämnden: 

Prioritera utveckling och införande av en ändamålsenlig modell för 

verksamhetsstyrning. 

Gör en översyn av styrkortets mål, indikatorer och styrtal inom perspektivet 

kvalitet. 

Säkerställ en tillräcklig uppföljning på verksamhetsnivå av verksamhetens 

kvalitet och resultat. 

Inför systematisk uppföljning på insatsnivå. 

Redovisa uppföljningar av indikatorer i styrkortets kvalitetsperspektiv i 

samband med delårsrapporter. 

Säkerställ att riskanalyser i verksamheten görs fortlöpande och att de 

dokumenteras. 

Inför en planering av insatser som kan säkerställa att behov kan tillgodoses. 

Tydliggör de krav som ställs på att ett ärende, enligt kommunallagen, som 

beslutas av nämnden ska vara tillräckligt utrett.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 mars och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Granskning av 

kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ- och familjenämnden godkänns 

och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

17 Dnr KS 2020/00198-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2020 

Förslag till beslut: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna, med 

komplettering i redovisningen att motion från (M) om att minska klotter 

genom att synliggöra Västerås historia även är remitterad till kulturnämnden.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 

fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 

motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till 

kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna 

motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som 

inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för 
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kommunfullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen 

för hantering av motioner. 

Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 

väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 

information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 

om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av 

kommunstyrelsen.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 mars och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna, med 

komplettering i redovisningen att motion från (M) om att minska klotter 

genom att synliggöra Västerås historia även är remitterad till kulturnämnden.  

 

18 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


