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VÄSTERÅS STAD
Kommunfullmäktige

Datum

2020-06-10

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

2
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

3
Dnr KS 2020/00675-1.1.1
Anmälan av beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Anna Nematbahsh (MP)
Förslag till beslut:
Länsstyrelsen beslut läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare efter i Västerås kommunfullmäktige
efter Anna Nematbahsh (MP) har inkommit. Ny ersättare är Kristofer Åberg
(MP).

4
Dnr KS 2019/01625-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Per Blomström (SD)
Förslag till beslut:
XX välj till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill det
sammanträde då nyvalds kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Per Blomström (SD) som valts till ersättare i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt
uppdrag. Kommunfullmäktige entledigade Per Blomström (SD) från
uppdraget vid sammanträde den 6 februari 2020. Fyllnadsval bör därför ske.

5
Dnr KS 2020/00723-1.1.1
Val av ny ledamot i Kulturnämnden efter Jesper Brandberg (L)
Förslag till beslut:
1. Jesper Brandberg (L) entledigas från uppdraget som ersättare i
kulturnämnden.
2. Jacob Axelson (L) väljs till ny ersättare i kulturnämnden intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
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Ärendebeskrivning
Jesper Brandberg (L) som valts till ledamot i kulturnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

6
Dnr KS 2020/00740-1.1.1
Val av ny ersättare i Nämnden för Idrott, fritid- och förebyggande
efter Linnéa Birgersson (S)
Förslag till beslut:
1. Linnéa Birgersson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i nämnden
för idrott, fritid och förebyggande arbete.
2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
arbete intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Linnéa Birgersson (S) som valts till ersättare i nämnden för idrott, fritid och
förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

7
Dnr KS 2020/00866-1.1.1
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB efter
Magnus Johansson (S)
Förslag till beslut:
1. Magnus Johansson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen
för Nya Västerås flygplats AB.
2. XX väljs till ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB till och
med den 31 december 2022.
Ärendebeskrivning
Magnus Johansson (S) som valts till ledamot i styrelsen för Nya Västerås
flygplats AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

8
Dnr KS 2020/00861-1.1.1
Val av ny ersättare i byggandsnämnden efter Karin Westlund (C)
Förslag till beslut:
1. Karin Westlund (C) entledigas från uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det sammanträde då
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt
val.
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Ärendebeskrivning
Karin Westlund (C) som har valts till ersättare i byggnadsnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

9
Dnr KS 2020/00826-1.3.3
Deltagande på distans vid kommunfullmäktigesammanträden i
Västerås stad
Förslag till beslut:
1. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Västerås stad, kompletteras med
följande bestämmelse: "Fullmäktige 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.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar före
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans."
2. Så snart det finns ett tekniskt verktyg eller en digital tjänst som uppfyller
kraven i kommunallagen om distansdeltagande ska kommunstyrelsen
tillhandahålla detta verktyg för kommunfullmäktige och övriga nämnder.
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.
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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
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.
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. Utbildning i informationssäkerhet för
distansdeltagare och för dem som ska leda möten med distansdeltagare kan
vara en annan åtgärd för att höja säkerheten.
Innebörden av beslutet
Förslaget att ge kommunfullmäktige möjlighet att sammanträda med
ledamöter närvarande på distans är densamma som idag gäller för
kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt dess reglemente.
Bestämmelsens lydelse stämmer också överens med Sveriges kommuner och
regioners underlag för lokala bedömningar avseende arbetsordning för
fullmäktige (upplaga oktober 1:2, 2019).
Stadsledningskontorets bedömning är att de tekniska förutsättningarna i
skrivande stund saknas för att kunna genomföra distansdeltagande vid
nämndsammanträden och kommunfullmäktigesammanträden. De digitala
lösningar som finns tillgängliga på marknaden just nu, uppfyller inte
kommunallagens krav. Deltagande på distans vid
kommunfullmäktigesammanträden i Västerås stad, går således inte att
tillämpa i nuläget. Utveckling går dock snabbt och stadsledningskontoret
bevakar omvärlden och marknaden. För säkra möten upp till 16 deltagare på
distans, avser Inera AB att tillhandahålla en tjänst för kommuner. Tjänsten
har provtestats av några kommuner och just nu pågår utvärdering av den
testade tekniken. Inera AB har meddelat att det avser att lansera tjänsten
under sommaren.
Tillämpliga bestämmelse - 5 kap. 16 § kommunallagen
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige
har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges
sammanträde.
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Dnr KS 2020/00131-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 december 2019
Förslag till beslut:
Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Kommunfullmäktige behandlade vid sammanträdet den 5 mars nämnden för
funktionsnedsattas och äldrenämndens rapporter för kvartal oktober till och
med december 2019. Individ- och familjenämnden hade vid sammanställningen av ärendet inte inkommit med sin rapport för perioden eftersom
man har anpassat sin rapportering till Inspektionen för vård och omsorgs nya
rapporteringsperioder.
Individ- och familjenämnden har nu kommit in med sin rapport för kvartal
oktober till och med december 2019.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Individ- och familjenämndens rapport gällande inte verkställda
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal oktober till och med
december 2019 anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2020/00689-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 mars 2020
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens
rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal januari till och med mars 2020 anmäls och läggs till
handlingarna.
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Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom
tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och
uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till
kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning samt
äldrenämnden avser kvartal januari till och med mars 2020.
Individ- och familjenämnden kommer att behandla sin rapport i slutet av
maj. Nämndens rapport delges därför fullmäktige i ett separat ärende vid
senare tillfälle.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens
rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal januari till och med mars 2020 anmäls och läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning samt äldrenämndens
rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
avseende kvartal januari till och med mars 2020 anmäls och läggs till
handlingarna.
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Dnr KS 2020/00688-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 mars 2020
Förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars
2020 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs
inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten
avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska
lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av
insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser
kvartal januari till och med mars 2020.
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Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars
2020 anmäls och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars
2020 anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2020/00440-3.3.1
Beslut - Köp av fastigheterna Brottberga 6:13, Brottberga 6:19
och del av fastigheten Brottberga 6:14, Sätra
Förslag till beslut:
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt
56 650 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Sätra (Föp 68) har
fastighetsnämnden begärt hos byggnadsnämnden Sätras första detaljplan Dp Nord. Inom Dp Nord är ca 45 % av projektområdet privatägt. Då Staden
idag inte har rådighet över hela kommande planområde har en markaffär
pågått med Gideonsberg Projekt 1 AB (Säljaren) som har ett optionsavtal
med den privata fastighetsägaren. Förvaltningen har, tillsammans med
juridisk sakkunnig, upprättat ett förslag på fastighetsöverlåtelse.
Fastighetsnämnden beslutade den 10 mars 2020 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse avseende
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten
Brottberga 6:14.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och lämnade då följande förslag till kommunfullmäktige:
Godkänna avtal om fastighetsöverlåtelse genom vilket staden förvärvar
fastigheterna Brottberga 6:13 och Brottberga 6:19 samt del av fastigheten
Brottberga 6:14 från Gideonsberg Projekt 1 AB för en köpeskilling om totalt
56 650 000 kronor.
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Dnr KS 2020/00690-1.3.4
Beslut - Uppdrag - Avveckling av flygplatsverksamhet
Förslag till beslut:
1. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Nya Västerås Flygplats AB utfärda
att instrumentflygplatsverksamheten samt all annan verksamhet som bedrivs
inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022.
2. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter Aktiebolag
utfärda att de delar av instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller
bedrivs i Västerås ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december
2022. Direktivet avseende avveckling i denna del avser inte den fasta
egendomen.
3. Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter Aktiebolag får
genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till Västerås Stadshus
AB senast den 1 oktober 2020 redovisa sina avvecklingsplaner för
verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB och de delar av
verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som omfattas av punkt
2.
4. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Stadshus AB utfärda att
bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen om avvecklingsprocessens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut samt fastställa en
rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda dotterbolagen som
tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende avvecklingsprocessen.
5. Som sitt ställningstagande godkänna att Västerås Stadshus AB, när
verksamheten i Nya Västerås Flygplats AB avvecklats, får avveckla bolaget
Nya Västerås Flygplats AB.
6. Godkänna att Västerås Stadshus AB ändrar bolagsordning för Nya
Västerås Flygplats AB med avseende på verksamhetsföremål och ändamål
och som är nödvändiga i förhållande till avvecklingen av verksamheten inom
bolaget.
7. Kommunstyrelsen ska inom ramen för ordinarie redovisningsprocess
särskilt rapportera om hur avvecklingsprocessen fortskrider och
återrapportera till kommunfullmäktige, när avvecklingen enligt punkten 1-2
är genomförd och avslutad.
Ärendebeskrivning
Västerås Stadshus AB styrelse beslutade 2019-11-20 att ta fram en
faktabaserad sammanställning för flygplatsområdet.
Den faktabaserade sammanställningen för flygplatsområdet redovisades på
Västerås Stadshus AB styrelse 2020-02-19. Västerås Stadshus AB styrelse
fattade den 2020-03-18 beslut om att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för vidare åtgärder.
I den faktabaserade sammanställningen kring flygplatsområdet framgår med
tydlighet att Nya Västerås Flygplats AB inte kommer att uppnå sitt
ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 2017-09-07.
Ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB fastställer följande i punkt 10.2:
Bolagets resultat efter finansnetto ska vara bättre än -20 mnkr år 2019.
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Från och med 2021 ska bolagets resultat efter finansnetto vara bättre än -15
Mkr.
Från och med 2025 ska bolaget helt kunna drivas på affärsmässiga grunder
Nya Västerås Flygplats AB redovisade ett resultat efter finansnetto på -23,6
mnkr för 2019. Avvikelsen från Ägardirektivet uppgår till - 3,6 mnkr 2019.
Bolaget redovisar i sin budget för 2020 ett resultat efter finansnetto på -24,5
mnkr och i sin budgetram 2021 ett resultat efter finansnetto på -25,5 mnkr.
Avvikelsen från Ägardirektiv under 2021 kommer då att uppgå till - 10,5
mnkr.
Långtidsprognosen för Nya Västerås Flygplats AB indikerar ett resultat efter
finansnetto på -29,3 mnkr år 2025 vilket innebär att avvikelsen kommer att
öka ytterligare från ägardirektivet.
Flygverksamhetens affärsmodell i Västerås innefattar både verksamheten i
Nya Västerås Flygplats AB samt Hässlödelen i Västerås Flygfastigheter
Aktiebolag.
De materiella tillgångarna består till största delen av mark, byggnader och
tekniska installationer som ägs av Västerås Flygfastigheter Aktiebolag. Nya
Västerås Flygplats AB hyr de materiella tillgångarna av Västerås
Flygfastigheter Aktiebolag. Båda bolagen ägs av Västerås Stadshus AB till
100 % som i sin tur ägs till 100 % av Västerås Stad.
Eftersom flygplatsverksamheten omfattar två olika verksamheter har en pro
forma resultaträkning upprättats som visar Nya Västerås Flygplats AB
tillsammans med Hässlö delen av Västerås Flygfastigheter Aktiebolag,
således hela flygplatsverksamheten.
Pro forma resultaträkningen visar att de båda verksamheterna tillsammans
genererar en förlust 148 mnkr för perioden 2020-2025. Förutom förlusten
finns ett behov av investering i landningsbanan på ytterligare 80-120 mnkr
under den aktuella perioden. I Nya Västerås Flygplats AB finns ett
investeringsbehov på motsvarande 26,5 mnkr under motsvarande perioden.
Det finns även ett behov av investeringar i byggnaderna kring
flygplatsterminalen på sikt. Dessa investeringar finns varken upptagna i
långtidsprognosen för Nya Västerås Flygplats AB eller Västerås
Flygfastigheter Aktiebolag.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 13 maj
2020 och lämnat följande förslag till kommunfullmäktige:
1. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Nya Västerås Flygplats AB utfärda
att instrumentflygplatsverksamheten samt all annan verksamhet som bedrivs
inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022.
2. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter Aktiebolag
utfärda att de delar av instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller
bedrivs i Västerås ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december
2022. Direktivet avseende avveckling i denna del avser inte den fasta
egendomen.
3. Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter Aktiebolag får
genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till Västerås Stadshus
AB senast den 1 oktober 2020 redovisa sina avvecklingsplaner för
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verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB och de delar av
verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som omfattas av punkt
2.
4. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Stadshus AB utfärda att
bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen om avvecklingsprocessens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut samt fastställa en
rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda dotterbolagen som
tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende avvecklingsprocessen.
5. Som sitt ställningstagande godkänna att Västerås Stadshus AB, när
verksamheten i Nya Västerås Flygplats AB avvecklats, får avveckla bolaget
Nya Västerås Flygplats AB.
6. Godkänna att Västerås Stadshus AB ändrar bolagsordning för Nya
Västerås Flygplats AB med avseende på verksamhetsföremål och ändamål
och som är nödvändiga i förhållande till avvecklingen av verksamheten inom
bolaget.
7. Kommunstyrelsen ska inom ramen för ordinarie redovisningsprocess
särskilt rapportera om hur avvecklingsprocessen fortskrider och
återrapportera till kommunfullmäktige, när avvecklingen enligt punkten 1-2
är genomförd och avslutad.
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