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1
Dnr KS 1810761Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats
för protokollets justering

2
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

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

4
Dnr KS 2019/00340-1.1.1
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Sven Jonsson (SD)
Förslag till beslut:
1. Sven Jonsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i fastighetsnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då
nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Sven Jonsson (SD) som valts till ersättare i fastighetsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

5
Dnr KS 2019/00277-1.1.1
Val av ny ledamot i fastighetsnämnden efter Thomas Sjövy (SD)
Förslag till beslut:
1. Thomas Sjövy (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i fastighetsnämnden.
2. Sven Jonsson (SD) väljs till ny ledamot i fastighetsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Thomas Sjövy (SD) som valts till ledamot i fastighetsnämnden intill det
sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval
förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.
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6
Dnr KS 2019/00382-1.3.2
Beslut - Revidering av bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i
Västerås AB
Förslag till beslut:
1. Bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag, enligt
bilaga 1, godkänns.
2. Till röstombud att företräda Västerås stads aktier vid bolagsstämma i
Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag, utses Kennet Julin med Sofia
Wahlund som ersättare.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Vid det senaste ärendet hos Bolagsverket om registrering av bolagsordning
för Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag, har det framkommit att
registrerat aktiekapital är för lågt. Med anledning av detta har stadsledningskontoret bedömt att kommunfullmäktige bör godkänna en ny komplett
bolagsordning med korrekt angivet aktiekapital om lägst 10 miljoner kronor
och högst 40 miljoner kronor.
Antalet aktier har också i denna bolagsordning justerats till att nu vara lägst
100 000 och högst 400 000 aktier.
Detta beslut bör justeras omedelbart av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 6 mars.
Protokollsutdrag läggs på bordet.

7
Dnr KS 2019/00051-2.4.0
Beslut - Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Förslag till beslut:
1. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18) antas.
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog den 20 oktober 2013
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder
ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i
vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av äldre pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna som togs 2013 var då helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare pensionsbestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egen-
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pensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
gäller fortsatt äldre pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL, som gäller för ansällda i kommunerna. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.
Kommunfullmäktige i Västerås beslutade den 4 juni 2014 (KFM § 163, Dnr
2014/80-KS-004) att anta pensionsavtalet OPF-KL. Kommunstyrelsen utsågs samtidigt till pensionsmyndighet i Västerås stad.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension
till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter äldre pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna varför för
att OPF-KL18 ska gälla och vara tillämpligt behöver kommunfullmäktige
anta pensionsavtalet.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har
varit OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKL:s styrelse 20
oktober 2013.
I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till
aktiva omställningsinsatser tillförts.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 februari
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18) antas.
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Dnr KS 2019/00024-1.2.1
Beslut - Avskrivning av motioner inlämnade av Liberalerna (L)
2018
Förslag till beslut:
1. Följande motioner avskrivs:
- Motion från (L) om att förändringar av betydelse i stadens centrala
historiska delar ska tas upp i kommunfullmäktige för beslut
- Motion från (L) om praktikuppdrag
- Motion från (L) om införande av tvålärarsystem
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- Motion från (L) om äldrekommission
- Motion från (L) om frihet för alla
Ärendebeskrivning
Liberalerna har inkommit med en skrivelse där man önskar att följande
motioner avskrivs:
- Motion från (L) om att förändringar av betydelse i stadens centrala
historiska delar ska tas upp i kommunfullmäktige för beslut
- Motion från (L) om praktikuppdrag
- Motion från (L) om införande av tvålärarsystem
- Motion från (L) om äldrekommission
- Motion från (L) om frihet för alla
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 januari
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Följande motioner avskrivs:
- Motion från (L) om att förändringar av betydelse i stadens centrala
historiska delar ska tas upp i kommunfullmäktige för beslut
- Motion från (L) om praktikuppdrag
- Motion från (L) om införande av tvålärarsystem
- Motion från (L) om äldrekommission
- Motion från (L) om frihet för alla
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Dnr KS 2018/01402-2.4.8
Beslut - Motion från (V) om arbetstidsförkortning för äldre
arbetstagare
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet (V) inkom med en motion per den 2018-06-07 avseende
arbetstidsförkortning för äldre medarbetare. Vänsterpartiet föreslår i
motionen att en arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 erbjuds
pedagoger inom grundskolan och gymnasieskolan som fyllt 61. Modellen
innebär att medarbetare som fyllt 61 år, och arbetat minst tio år inom
kommunen, kan bli erbjudna att gå ner i arbetstid till 80 %. De får 90 % av
lönen och 100 % inbetalning till tjänstepensionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 januari
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
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Dnr KS 2018/01221-1.5.2
Beslut - Motion från (M) om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken
Motion från (M) om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända
med uppehållstillstånd föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa
tidsbegränsade hyreskontrakt för nyanlända med uppehållstillstånd i de
bostäder som staden tillhandahåller och som omfattas av bosättningslagen.
Kommunfullmäktige har den 3 maj 2018 § 158 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden.
Individ- och familjenämnden har inkommit med remissvar.
Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande
synpunkter.
Nämnden beskriver hur flera kommuner, i Stockholms län, har arbetat med
frågan. Slutsatsen är att ett införande av tidsbegränsade hyreskontrakt kan
leda till olika konsekvenser beroende på hur man hanterar frågan efter
etableringstiden.
Nämnden lyfter flera farhågor - främst risken för ökad hemlöshet, men även
en ökad belastning på Individ- och familjeomsorgen. Nämnden lyfter särskilt
att ett införande av tidsbegränsade hyreskontakt skulle innebära att det blir
mycket angeläget om det tydliggörs vad som sker efter det att kontraktet
upphör.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att förslagen
dels inte förväntas leda till önskade effekter och dels att förslaget innebär en
ökad risk för hemlöshet samt även för ökade kostander för Individ- och
familjeomsorgen,
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 januari
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
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Dnr KS 2017/02138-1.2.1
Beslut - Motion från (SD) om att utöka hjälpen till Västerås
hemlösa
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anne-Christine From Utterstedt (SD) och Patrik Sjölund (SD) har i en
motion med rubriken Utöka hjälpen till Västerås hemlösa föreslagit att
1. Västerås kommun utökar antalet platser för hemlösa svenska medborgare
efter det faktiska behovet som finns.
2. Möjligheten att inrätta en typ av servicehus för hemlösa svenska medborgare utreds, samt en redovisning av kostnaden för det.
3. Utreda möjligheten att erbjuda hotellrum, pensionat eller vandrarhemsplats när härbärgesplatserna inte räcker till, samt en bedömning av kostnaden
per år för det.
Kommunfullmäktige har den 17 november 2017 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden. Individ- och
familjenämnden har inkommit med remissvar.
Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. Socialtjänstlagen stadgar att kommunen har det yttersta ansvaret för
människor som vistas i kommunen. Genom vidare bestämmelser i utlänningslagen och utlänningsförordningen existerar en likabehandlingsprincip
som innebär att EU-medborgare som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har
rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Utifrån gällande
lag är det således inte möjligt att erbjuda boende endast till svenska medborgare.
Nämnden anför vidare att socialtjänstens ansvar för att ordna boende av mer
varaktig karaktär omfattar endast särskilda grupper som bedöms ha svårigheter för detta.
Nämndens bedömning är att antalet härbärgesplatser motsvarar behovet och
att akuta behov som inte kan tillgodoses med härbärge kan erbjudas på annat
sätt.
Stadsledningskontoret finner därför mot bakgrund av nämndens yttrande att
motionens tre att-satser faller och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 januari
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
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Dnr KS 2018/02400-7.3.2
Beslut - Motion från (KD) om att inrätta minnesmonument i
Västerås för folkmordet 1915 (Seyfo), på kristna folkgrupper
under Ottomanska rikets sönderfall i Turkiet
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD), Amanda Agestav (KD), Samuel Stengård (KD), Joakim
Widell (KD) och Elisabeth Wäneskog (KD) har i en motion med rubriken
Motion från (KD) om att inrätta minnesmonument i Västerås för folkmordet
1915 (Seyfo), på kristna folkgrupper under Ottomanska rikets sönderfall i
Turkiet föreslagit att Västerås inrättar ett minnesmonument för Folkmordet
1915 Seyfo på en lämplig plats i kommunen.
Kommunfullmäktige har den 8 november 2018 § 314 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har inte remitterats vidare.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att
kommunen inte kan ta initiativ till att uppföra ett minnesmonument med
kommunens medel, eller upplåta kommunens mark till ett minnesmonument
över ett av Sverige inte erkänt folkmord. Detta eftersom uppförandet av ett
sådant monument inte ryms inom den kommunala kompetensen.
Under tiden för första världskriget skedde i det sönderfallande Ottomanska
riket massövergrepp mot de kristna folkgrupperna armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontinska greker. Motionärerna förslår att Västerås stad uppför ett minnesmonument över dessa händelser som en upprättelse för offren
för Folkmordet 1915 Seyfo.
Sveriges regering har inte tagit ställning för ett erkännande av folkmordet
Seyfo. Det finns alltså inte något officiellt utrikespolitiskt ställningstagande i
frågan om Sverige ska erkänna de ovan nämnda massövergreppen som folkmord eller inte.
Enligt 2 kap 2 § kommunallagen får kommunen inte ha hand om sådana
angelägenheter som enbart staten ska ha hand om. Frågan om upprättandet
av ett minnesmonument över ett folkmord är av utrikespolitisk karaktär och
en kommun har inte behörighet eller befogenhet att ta på sig kostnader eller
exempelvis upplåta mark för uppförandet av ett sådant minnesmonument.
Som exempel kan nämnas att Norrköpings kommun 2015 tog ett inriktningsbeslut om att placera ett SEYFO/GENOCIDE-monument i Norrköping
genom partiell nyttjanderätt. Att kommunen beslutade att godta, och på ett
avgörande sätt bidra till, att ett minnesmärke med budskapet att Seyfo är att
betrakta som ett folkmord, skulle uppföras på kommunal mark var enligt
Kammarrätten i Jönköpings mening att betrakta som att kommunen tog
ställning i folkmordsfrågan (mål nr 1559-16). Kammarrätten menade att
eftersom denna fråga är utrikespolitiskt kontroversiell så ska den enbart
skötas av staten och kommunens beslut upphävdes därför. Norrköpings
kommun överklagade domen till Högsta Domstolen men vägrades prövningstillstånd (mål nr 2679-17).
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Frågan om ett minnesmonument över massövergreppen mot armenier,
assyrier, syrianer, kaldéer och pontinska greker under tiden för första
världskriget är en angelägen fråga för många Västeråsare. Det finns full
förståelse för att detta är viktigt, men begränsningen av den kommunala
kompetensen förhindrar Västerås stad från att uppföra ett minnesmonument i
enlighet med förslaget i motionen. Staden kan dock delta i diskussioner,
förmedla kontakter eller på andra sätt bidra till att ett minnesmonument blir
rest av någon annan aktör.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 13 februari
2019 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.

13
Dnr KS 2019/00211-2.5.8
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående
personer med försörjningsstöd i enskilda fastigheter.
Ärendebeskrivning
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid sammanträdet den 7 februari en fråga
ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om personer
med försörjningsstöd i enskilda fastigheter.
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Dnr KS 2019/00222-3.6.3
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande
gällande inhyrning av lokaler
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmälde vid sammanträdet den 7 februari en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)
angående inhyrning av lokaler.
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Dnr KS 2019/00212-6.1.8
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande med
anledning av otryggheten för HBTQ personer i Västerås
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid sammanträdet den 7 februari en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)
angående otryggheten för HBTQ-personer i Västerås.
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Dnr KS 2018/02616-5.0.2
Interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande om
Salafism religionspoliser och parallella samhällen i Västerås
Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) anmälde vid sammanträdet den 7 februari en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)
angående Salafism religionspoliser och parallella samhällen i Västerås.

17
Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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