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

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 
    

 

3 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

4 Dnr KS 2022/00923-1.2.1 
Information - Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde i maj  
    

 

5 Dnr KS 2023/00067-1.1.1 
Entledigande av Jonas Berglind (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige  

Förslag till beslut: 

Jonas Berglind (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Berglind (S) som har valts till ersättare i kommunfullmäktige för 

mandatperioden 2022 - 2026 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

6 Dnr KS 2022/01647-1.1.1 
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Gisela 
Carstinge (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Gisela Carstinge (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i miljö- och 

konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 
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Ärendebeskrivning 

Gisela Carstinge (SD) som har valts till ersättare i miljö- och 

konsumentnämnden för mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2022/01653-1.1.1 
Val av ny ledamot i kulturnämnden efter John Rådlund (SD) 

Förslag till beslut: 

1. John Rådlund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 

kulturnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i kulturnämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

John Rådlund (SD) som har valts till ledamot i kulturnämnden för 

mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

8 Dnr KS 2022/01654-1.1.1 
Val av ny ledamot i byggnadsnämnden efter John Rådlund (SD) 

Förslag till beslut: 

1. John Rådlund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 

byggnadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i byggnadsnämnden intill det sammanträde då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

John Rådlund (SD) som har valts till ledamot i byggnadsnämnden för 

mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

9 Dnr KS 2023/00066-1.1.1 
Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Jonas Berglind (S) 

Förslag till beslut: 

1. Jonas Berglind (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

äldrenämnden. 

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

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 
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Ärendebeskrivning 

Jonas Berglind (S) som har valts till ersättare i äldrenämnden för 

mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

10 Dnr KS 2023/00068-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 
efter Jonas Berglind (S) 

Förslag till beslut: 

1. Jonas Berglind (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 

2. XX väljs till ny ersättare i Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken till 

och med 31 december 2026. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Berglind (S) som har valts till ersättare i Kommunalförbundet 

Västmanlandsmusiken för perioden från och med den 1 januari 2023 - 31 

december 2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

11 Dnr KS 2023/00274-1.1.1 
Val av ny ledamot i arbetsmarknadsnämnden efter Caroline Frisk 
(SD) 

Förslag till beslut: 

1. Caroline Frisk (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i 

arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde 

då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar 

nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Frisk (SD) som har valts till ledamot i arbetsmarknadsnämnden för 

mandatperioden 2022-2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

12 Dnr KS 2023/00242-1.1.1 
Val av ny ledamot i Bostads AB Mimer efter Mattias Dahlberg (C)  

Förslag till beslut: 

1. Mattias Dahlberg (C) entledigas från uppdraget som ledamot i Bostads AB 

Mimer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Bostads AB Mimer till och med 31 december 

2026. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2023-01-26 
 

 
 

5 (28) 

 

 

Ärendebeskrivning 

Mattias Dahlberg (C) som har valts till ledamot i Bostads AB Mimer för 

perioden från och med den 1 januari 2023 - 31 december 2026 har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2023/00301-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarenergi AB efter Joakim Borg (S) 

Förslag till beslut: 

1. Joakim Borg (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Mälarenergi 

AB. 

2. XX väljs till ny ledamot i Mälarenergi AB till och med 31 december 2026. 

Ärendebeskrivning 

Joakim Borg (S) som har valts till ledamot i Mälarenergi AB för perioden 

från och med den 1 januari 2023 - 31 december 2026 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

14 Dnr KS 2023/00243-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB efter Joakim Borg 
(S) 

Förslag till beslut: 

1. Joakim Borg (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Mälarenergi 

Vattenkraft AB. 

2. XX väljs till ny ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB  till och med 31 

december 2026. 

Ärendebeskrivning 

Joakim Borg (S) som har valts till ledamot i Mälarenergi Vattenkraft AB för 

perioden från och med den 1 januari 2023 - 31 december 2026 har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

15 Dnr KS 2023/00244-1.1.1 
Val av ny ersättare i Mälarenergi Elnät AB efter Joakim Borg (S) 

Förslag till beslut: 

1. Joakim Borg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Mälarenergi 

Elnät AB. 

2. XX väljs till ny ersättare i Mälarenergi Elnät AB till och med 31 december 

2026. 
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Ärendebeskrivning 

Joakim Borg (S) som har valts till ersättare i Mälarenergi Elnät AB för 

perioden från och med den 1 januari 2023 - 31 december 2026har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

16 Dnr KS 2023/00245-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälarenergi Försäljning AB efter Joakim 
Borg (S) 

Förslag till beslut: 

1. Joakim Borg (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Mälarenergi 

Försäljning AB. 

2. XX väljs till ny ledamot i Mälarenergi Försäljning AB till och med 31 

december 2026. 

Ärendebeskrivning 

Joakim Borg (S) som har valts till ledamot i Mälarenergi Försäljning AB för 

perioden från och med den 1 januari 2023 - 31 december 2026 har avsagt sig 

sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

17 Dnr KS 2023/00304-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB 
efter Otto Glenne (M) 

Förslag till beslut: 

1.Otto Glenne (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås stads 

Strategiska Fastigheter AB. 

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB till 

och med 31 december 2026. 

Ärendebeskrivning 

Otto Glenne (M) som har valts till ledamot i Västerås stads Strategiska 

Fastigheter AB för perioden från och med den 1 januari 2023 - 31 december 

2026 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

18 Dnr KS 2023/00132-1.1.1 
Val till Garagebolaget Mimer AB 

Förslag till 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) 

1:e vice ordförande: 
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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) 

XX (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.  

 

19 Dnr KS 2022/01378-1.1.1 
Val till Mälarstrandens Utveckling AB (MUAB) 

Förslag till beslut: 

1. Isabell Lundberg utses till ledamot av styrelsen i Mälarstrandens 

utvecklings AB. 

2. Johan Olsson utses till suppleant av styrelsen i Mälarstrandens utvecklings 

AB. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad har representerats av Håkan Svärd som ordinarie 

styrelsemedlem och Hans Näslund som suppleant. Då Håkan Svärd avslutat 

sin anställning i Västerås stad erfordras ett val av en ny ledamot till styrelsen 

för Mälarstrandens utvecklings AB. Stadsledningskontoret föreslår att mark 

och exploateringschef Isabell Lundberg utses till ny styrelseledamot. I 

anknytning till val av ny styrelseledamot föreslås även att business controller 

Johan Olsson ersätter Hans Näslund som suppleant i styrelsen. 
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20 Dnr KS 2022/01638-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Peter 
Andersson (SD) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Peter Andersson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020 - 2023. Västmanlands 

tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

21 Dnr KS 2022/01690-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Jesper 
Vestling (M) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Jesper Vestling (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020 - 2023. Västmanlands 

tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

22 Dnr KS 2023/00211-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Sara 
Andersson (S) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Sara Andersson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020 - 2023. Västmanlands 

tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

23 Dnr KS 2023/00267-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Fredrik 
Berglund (MP) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 
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Ärendebeskrivning 

Fredrik Berglund (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020 - 2023. Västmanlands 

tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

24 Dnr KS 2023/00268-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Amanda 
Grönlund (KD) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Amanda Grönlund (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020 - 2023. Västmanlands 

tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

25 Dnr KS 2023/00272-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Mattias 
Dahlberg (C) 

Förslag till beslut: 

XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Mattias Dahlberg (C) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 

Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020 - 2023. Västmanlands 

tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

26 Dnr KS 2023/00240-1.1.1 
Val av revisor till Von Schinkelska stiftelsen 

Förslag till beslut: 

Anders Gestrin (M) väljs till revisor i Von Schinkelska stiftelsen för 

granskning av verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Von Schinkelska stiftelsens reglemente utse 

en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026. 
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27 Dnr KS 2023/00241-1.1.1 
Val av revisor till Tidö slotts stiftelse 

Förslag till beslut: 

Anders Gestrin (M) väljs till revisor i Tidö slotts stiftelse för granskning av 

verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Tidö slotts stiftelses reglemente utse en 

revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026. 

 

28 Dnr KS 2023/00247-1.1.1 
Val av revisorer till Västmanlands kommuner 

Förslag till beslut: 

Asta Matikainen Lecklin (M) och Åke Johansson (C) väljs till revisorer i 

Västmanlands kommuner för granskning av verksamheten under perioden 

från år 2023 och fram till att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västmanlands kommuners stadgar utse två 

revisorer. Uppdragsperioden gäller från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 

29 Dnr KS 2023/00248-1.1.1 
Val av revisorer till Räddningstjänsten Mälardalen 

Förslag till beslut: 

Hans Stergel (KD) väljs till revisor i Räddningstjänsten Mälardalen för 

granskning av verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Räddningstjänsten Mälardalens 

förbundsordning utse en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 

2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 

30 Dnr KS 2023/00249-1.1.1 
Val av revisorer till Samordningsförbundet Västerås 

Förslag till beslut: 

Hans Stergel (KD) väljs till revisor i Samordningsförbundet Västerås för 

granskning av verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.   
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Samordningsförbundet Västerås 

förbundsordning utse en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 

2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026. 

 

31 Dnr KS 2023/00250-1.1.1 
Val av revisorer till Västmanlands teater 

Förslag till beslut: 

Åke Johansson (C) väljs till revisor i Teater Västmanland för granskning av 

verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Teater Västmanlands förbundsordning utse 

en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 

32 Dnr KS 2023/00251-1.1.1 
Val av revisorer till Västmanlandsmusiken 

Förslag till beslut: 

Jörgen Eklund (S) väljs till revisor i Västmanlandsmusiken för granskning av 

verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västmanlandsmusikens förbundsordning 

utse en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 

33 Dnr KS 2023/00253-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås stadshus AB 

Förslag till beslut: 

Asta Matikainen Lecklin (M) och Åke Johansson (C) väljs till 

lekmannarevisorer i Västerås Stadshus AB för granskning av verksamheten 

under perioden från år 2023 och fram till att revisionsberättelse har 

avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås Stadshus AB:s bolagsordning utse 

två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 

2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2023-01-26 
 

 
 

12 (28) 

 

 

34 Dnr KS 2023/00254-1.1.1 
Val av revisorer till Bostad AB Mimer 

Förslag till beslut: 

Åke Johansson (C) och Ulla Persson (S) väljs till lekmannarevisorer i 

Bostads AB Mimer för granskning av verksamheten under perioden från år 

2023 och fram till att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Bostads AB Mimers bolagsordning utse två 

ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 

till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 

35 Dnr KS 2023/00255-1.1.1 
Val av revisorer till Mälarenergi AB och dotterbolag 

Förslag till beslut: 

Asta Matikainen Lecklin (M) och Fredrik Domert (L) väljs till 

lekmannarevisorer i Mälarenergi AB och dotterbolagen för granskning av 

verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Mälarenergi AB och dotterbolagens 

bolagsordningar utse två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är 

från den 1 januari 2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 

2026. 

 

36 Dnr KS 2023/00257-1.1.1 
Val av revisorer till Mälarhamnar AB 

Förslag till beslut: 

Elisabeth Löf (S) väljs till ordinarie lekmannarevisor och Hans Stergel (KD) 

till ersättare i Mälarhamnar AB för granskning av verksamheten under 

perioden från år 2023 och fram till att revisionsberättelse har avlämnats för 

år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Mälarhamnar AB:s bolagsordning utse en 

ordinarie lekmannarevisor och en ersättare. Uppdragsperioden är från den 1 

januari 2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  
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37 Dnr KS 2023/00256-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås stads strategiska fastigheter AB 

Förslag till beslut: 

Jörgen Eklund (S) och Barbara Conte (MP) väljs till lekmannarevisorer i 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter och dess dotterbolag för granskning 

av verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås Stads Strategiska Fastigheter och 

dess dotterbolags bolagsordningar utse två ordinarie lekmannarevisorer. 

Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 till dess att revisionsberättelse 

har avlämnats för år 2026.  

 

38 Dnr KS 2023/00258-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås parkerings AB 

Förslag till beslut: 

Åke Johansson (C) och Kerstin Ånevall Lind (V) väljs till revisorer i 

Västerås Parkerings AB för granskning av verksamheten under perioden från 

år 2023 och fram till att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås Parkerings AB:s bolagsordning utse 

två ordinarie revisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2023 till dess 

att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.  

 

39 Dnr KS 2022/01603-1.3.4 
Beslut - Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för 
Mälarhamnar AB 

Förslag till beslut: 

1. Aktieägaravtalet för Mälarhamnar AB enligt bilaga 1, godkänns. 

2. Bolagsordning för Mälarhamnar AB enligt bilaga 2, godkänns.  

3. Ägardirektiv för Mälarhamnar AB enligt bilaga 3, godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare aktieägaravtal mellan Västerås Stad och Köpings kommun gällande 

Mälarhamnar AB är sedan 2001. Avtalet från 2001 innehåller delar som inte 

speglar verkligheten korrekt därför har avtalet uppdaterats med de nya 

förutsättningarna.  

Paragraf 10 i aktieägaravtalet avser anställningsvillkor för VD. Villkoren i 

paragrafen har utformats utifrån gällande riktlinje för principer avseende 

anställningsvillkor för direktörer och VD inom koncernen Västerås stad så 

att samma principer för anställningsvillkor gäller för alla direktörer och 

VD:ar inom koncernen. 
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I samband med uppdateringar i aktieägaravtalet har även mindre justeringar 

gjorts i bolagsordningen. Ägardirektiven är från 2015 och har nu omarbetats 

för att beskriva hur det ser ut idag.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 januari 

2023 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Aktieägaravtalet för Mälarhamnar AB enligt bilaga 1, godkänns. 

2. Bolagsordning för Mälarhamnar AB enligt bilaga 2, godkänns.  

3. Ägardirektiv för Mälarhamnar AB enligt bilaga 3, godkänns. 

 

40 Dnr KS 2022/01308-1.1.1 
Val till Mälarhamnar AB 

Förslag till beslut: 

Niklas Strand (V) utses till ledamot i styrelsen för Mälarhamnar AB till den 

31 december 2026. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stad ska enligt den nya bolagsordningen utse fem ledamöter och två 

suppleanter, varav fyra ledamöter och två suppleanter utsågs vid 

kommunfullmäktige den 1 december 2022. 

 

41 Dnr KS 2022/01477-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 2022 

Förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 

2022 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.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal juli till och med 

september 2022.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal juli till och med september 

2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

42 Dnr KS 2022/01541-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2022 

Förslag till beslut: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 

verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2022 

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 juli till och med september 2022.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte 

verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med september 2022 

anmäls och läggs till handlingarna. 

 

43 Dnr KS 2022/01109-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige hösten 2022 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder daterad 2022-10-13 läggs till handlingarna. 
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2. Följande uppdrag avslutas: 

2021/02509: Uppdrag - Inför en mötesplats för äldre personer med 

funktionsnedsättning. 

2021/01397: Uppdrag - Inte kompensera för indraget studiebidrag på grund 

av skolk. 

2021/00302: Uppdrag - Komplettera appen "Mitt Västerås" i syfte att 

synliggöra byggnader och beskriva deras historia. 

2020/01696: Uppdrag - I kontakt med olika samarbetspartners ska 

kommunstyrelsen se till att affärsutvecklingen sker inom området vård och 

omsorg samt att arbeta för att Västerås stad blir en nationellt centrum för 

innovationer och företag inom vård och omsorg. 

2020/01382: Uppdrag - Göra en översyn av avgifterna vid upplåtelse av 

offentlig plats. 

2020/00476: Uppdrag - Ta fram en webbaserad utbildning och 

genuspedagogik för förskolan och skolan. 

2019/01501: Uppdrag - Utföra ett projekt för att plastbanta i Västerås stads 

verksamheter och minska nedskräpningen i kommunen. 

2019/02178: Uppdrag - Utreda och planera för en dragning av ett nytt gång- 

och cykelstråk längs med Svartån mellan Västerås city och Skultuna. 

2019/00045: Uppdrag - Sammanhålla en större satsning på kommun- och 

stadsdelsutveckling i samverkan med civilsamhället. 

2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten. 

2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett. 

2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde. 

2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 

enligt konceptet första bostaden. 

2015/00216: Uppdrag - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i 

enlighet med vattenplanen. 

2015/00163: Uppdrag - Utred förutsättningar för att bygga tillgängligt från 

början. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret två 

gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som 

kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte 

slutredovisats. Sammanställningen påbörjades i september och har gjorts 

genom samarbete mellan stadssekreterare och ansvariga handläggare på 

stadsledningskontoret. Uppdrag från årsplan 2021 och 2022 ingår inte i 

denna sammanställning då de redovisas i delårsrapporterna och 

verksamhetsberättelsen. Sammanställningen omfattar 58 uppdrag och 

redovisningen gäller per 2022-10-13. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige:  

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder daterad 2022-10-13 läggs till handlingarna. 

2. Följande uppdrag avslutas: 

2021/02509: Uppdrag - Inför en mötesplats för äldre personer med 

funktionsnedsättning. 

2021/01397: Uppdrag - Inte kompensera för indraget studiebidrag på grund 

av skolk. 

2021/00302: Uppdrag - Komplettera appen "Mitt Västerås" i syfte att 

synliggöra byggnader och beskriva deras historia. 

2020/01696: Uppdrag - I kontakt med olika samarbetspartners ska 

kommunstyrelsen se till att affärsutvecklingen sker inom området vård och 

omsorg samt att arbeta för att Västerås stad blir en nationellt centrum för 

innovationer och företag inom vård och omsorg. 

2020/01382: Uppdrag - Göra en översyn av avgifterna vid upplåtelse av 

offentlig plats. 

2020/00476: Uppdrag - Ta fram en webbaserad utbildning och 

genuspedagogik för förskolan och skolan. 

2019/01501: Uppdrag - Utföra ett projekt för att plastbanta i Västerås stads 

verksamheter och minska nedskräpningen i kommunen. 

2019/02178: Uppdrag - Utreda och planera för en dragning av ett nytt gång- 

och cykelstråk längs med Svartån mellan Västerås city och Skultuna. 

2019/00045: Uppdrag - Sammanhålla en större satsning på kommun- och 

stadsdelsutveckling i samverkan med civilsamhället. 

2019/00038: Uppdrag - Starta en satsning för att förbättra skolresultaten. 

2018/01308: Uppdrag - Att undersöka möjlighet med kombinationsbiljett. 

2018/01238: Uppdrag - Utveckla utemiljön på Erikslunds handelsområde. 

2017/01233: Uppdrag - Att finna tomter och planer för mindre lägenheter 

enligt konceptet första bostaden. 

2015/00216: Uppdrag - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i 

enlighet med vattenplanen. 

2015/00163: Uppdrag - Utred förutsättningar för att bygga tillgängligt från 

början. 

 

44 Dnr KS 2022/00965-1.2.1 
Beslut - Antagande av grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter  

Förslag till beslut: 

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas. 
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2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopinventeringar av tätortsnära 

grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden för 

idrott, fritid och förbyggande. 

Ärendebeskrivning 

Grönstrukturplanen har tagits fram på uppdrag av byggnadsnämnden och ska 

ersätta Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram som en 

delutredning i Översiktsplan för Västerås tätort 2004.  

Byggnadsnämnden godkände förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort 

och serviceorter tillsammans med granskningsredogörelsen på 

byggnadsnämndens sammanträde den 15 juni 2022 §189 enligt följande 

beslut:  

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter 

tillsammans med granskningsredogörelsen godkänns av Byggnadsnämnden 

och överlämnas till kommunstyrelsen för hemställan för antagande av 

Kommunfullmäktige.  

2. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos 

kommunfullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utföra 

sociotopinventeringar av tätortsnära grönområden, en kartering av 

ekosystemtjänster samt en friluftslivsinventering tillsammans med Nämnden 

för idrott, fritid och förbyggande, och att erforderliga medel anvisas. 

Kartering av ekosystemtjänster utförs inom ramen för översiktsplanens 

arbete och utgår från aktuellt uppdrag. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt dokument som berör hela tätorten 

inklusive serviceorterna och den utgör ett viktigt komplement till stadens 

översiktsplan. Bedömningen är att den därav ska antas av 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Förslag till Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter antas. 

2. Byggnadsnämnden uppdras att utföra sociotopsinventeringar av 

tätortsnära grönområden samt en friluftslivsinventering tillsammans med 

Nämnden för idrott, fritid och förbyggande. 

 

45 Dnr KS 2021/02273-1.3.2 
Beslut - Antagande av dagvattenpolicy i Västerås stad 

Förslag till beslut: 

Dagvattenpolicy i Västerås daterad 2022-10-11 antas med tillägget att 

riktvärde för PFAS och PFOS läggs till i dagvattenpolicyn tabell 1. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till dagvattenpolicy har tagits fram under ledning av Mälarenergi 

AB och Stadsledningskontoret. Policyn har tagits fram av dagvattengruppen 

med tjänstepersoner från Västerås stad och Mälarenergi.  Mälarenergi har 
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varit sammankallande och processledningsgrupp - Samhällsbyggnad har 

varit styrgrupp. 

Syftet med dagvattenpolicyn är: 

* Att med genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva lösningar 

minimera dagvattnets påverkan på miljö, människa och bebyggelse. 

* Att dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar och robust 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Dagvattenpolicy i Västerås daterad 2022-10-11 antas med tillägget att 

riktvärde för PFAS och PFOS läggs till i dagvattenpolicyn tabell 1. 

 

46 Dnr KS 2021/00021-1.4.1 
Beslut - Antagande av handlingsplan för en hållbar 
plastanvändning 

Förslag till beslut: 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav i årsplan 2021 i uppdrag till kommunstyrelsen att 

ta fram en långsiktig strategi för en hållbar plastanvändning i avsikt att fasa 

ut engångsplaster och fossila plaster. En hållbar plastanvändning innebär att 

plast används på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära 

flöden med försumbart läckage.  

Ett förslag till handlingsplan för en hållbar plastanvändning 2022-2025 togs 

fram under vintern 2021-2022. Handlingsplanen utgår från befintlig 

lagstiftning, strategier och mål på såväl nationell nivå som inom EU och 

globalt. Kommunstyrelsen beslutade sedan vid sitt sammanträde den 23 

februari 2022 att skicka handlingsplanen på remiss och planen har under 

våren remitterats till berörda nämnder och styrelser. Vissa justeringar i 

handlingsplanen har sedan gjorts i enlighet med samrådsredogörelsen.   

Inom ramen för stadens kemikaliehandlingsplan finns ett uppdrag om att en 

strategi för konstgräs och gummiasfalt vid anläggning av offentliga miljöer, 

lekparker och skolgårdar ska tas fram. I och med att det uppdraget ligger 

nära plastfrågan har dessa två uppdrag hanterats gemensamt i förslaget till 

handlingsplan.  

Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan på tjänstemannanivå med 

representanter från stadsledningskontoret, miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen, barn och 

utbildningsförvaltningen, kultur- idrott- och fritidsförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Mimer och Mälarenergi. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås 2022-2025 antas. 
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47 Dnr KS 2019/00013-1.2.1 
Beslut - Återrapport av uppdrag - Ta fram lämpliga nyckeltal vad 
gäller integration i Västerås stad  

Förslag till beslut: 

1. Att indikatorn N00702 läggs till, försörjningsstöd som en andel av 

nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktningar) 20-64 år, 

andel %. 

2. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i september 2017, 

föreslog Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) att 

1. ge kommunstyrelsen uppdrag, med en remiss till samtliga nämnder, att ta 

fram lämpliga nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad.  

2. dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

3. Västerås stads integrationsprogram uppdateras med dessa nyckeltal. 

Syftet med motionen är att koncentrera politiskt fokus på integration.  

Motionens första och andra att-satser bifölls av kommunfullmäktige 2018-

12-06 § 371 och överlämnades stadsledningskontoret för verkställande. 

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen den 23 februari 2022 men 

återremitterades då till stadsledningskontoret för ytterligare beredning enligt 

yrkande från (M). Stadsledningskontoret har tagit hänsyn till yrkandet och 

lämnar härmed en ny återrapportering.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 

november 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Att indikatorn N00702 läggs till, försörjningsstöd som en andel av 

nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktningar) 20-64 år, 

andel %. 

2. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

48 Dnr KS 2022/01711-1.3.2 
Beslut - Förändrad taxa för el-mack i Skultuna 

Förslag till beslut: 

1. Skultuna kommundelsnämnds taxa för laddning av el vid laddstolpar 

fastställs till 6,00 kronor per kwh att gälla från den 3 februari 2023. 

2. Skultuna kommundelsnämnd får rätt att besluta om justeringar i taxan 

efter snittpriset på el.  

Ärendebeskrivning 

Skultuna kommundelsnämnd fattade under 2020 beslut om att anlägga en så 

kallad elmack i Skultuna. Beslutet innebar att kommundelsförvaltningen fick 
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i uppdrag att upprätta sex laddstolpar för laddning av elbil. Priset sattes till 

3,50 kronor per kwh.  

Då elpriserna ökat kraftigt under hösten 2022 behöver taxan justeras i 

motsvarande grad. Stadsledningskontoret tillstyrker Skultuna 

kommundelsnämnds förslag om att öka taxan för laddning till 6,00 kronor 

per kwh. 

Stadsledningskontoret föreslår även att Skultuna kommundelsnämnd får 

justera taxan fortsättningsvis enligt förändring i snittpriset för el på den 

nordiska elbörsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 januari 

2023 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Skultuna kommundelsnämnds taxa för laddning av el vid laddstolpar 

fastställs till 6,00 kronor per kwh att gälla från den 3 februari 2023. 

2. Skultuna kommundelsnämnd får rätt att besluta om justeringar i taxan 

efter snittpriset på el. 

 

49 Dnr KS 2022/01727-1.3.2 
Beslut - Antagande av reglemente för Gemensam 
hjälpmedelsnämnd 2023 - 2026 

Förslag till beslut: 

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensam hjälpmedelsnämnd 

2023 - 2026 godkänns.         

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås 

har inrättat en gemensam nämnd som benämns hjälpmedelsnämnd. Region 

Västmanland är värdregion och hjälpmedelsnämnden ingår i Region 

Västmanlands organisation. 

Nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds en god 

hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 

professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna 

hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.  

I samband med den nya mandatperioden har reglementet och 

samverkansavtalet för nämnden reviderats. Hjälpmedelsnämnden har 

därefter beslutat att rekommendera regionen och respektive kommun att anta 

förslaget till reglemente och samverkansavtal. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 januari 

2023 och beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensam hjälpmedelsnämnd 

2023 - 2026 godkänns.         
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50 Dnr KS 2022/01619-1.2.1 
Beslut - Avskrivning av motioner inlämnade av Vänsterpartiet (V) 
2022 

Förslag till beslut: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om att samordna kommunens antirasistiska arbete, dnr KS 

2022/00534 

- Motion om fria arbetsskor inom vård och omsorg, dnr KS 2022/00176 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har inkommit med en skrivelse där man önskar att följande 

motioner avskrivs: 

- Motion om att samordna kommunens antirasistiska arbete, dnr KS 

2022/00534 

- Motion om fria arbetsskor inom vård och omsorg, dnr KS 2022/00176 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om att samordna kommunens antirasistiska arbete, dnr KS 

2022/00534 

- Motion om fria arbetsskor inom vård och omsorg, dnr KS 2022/00176 

 

51 Dnr KS 2022/01645-1.2.1 
Beslut - Avskrivning av motioner inlämnade av 
Kristdemokraterna (KD) 2022 

Förslag till beslut: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid 

Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har inkommit med en skrivelse där man önskar att 

följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 2022/01121 
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- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid 

Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Följande motioner avskrivs: 

- Motion om åtgärder för ett blomstrande näringsliv, dnr KS 2022/01121 

- Motion om översyn av övergångstiden för pensionärer inom Västerås 

kollektivtrafik, dnr KS 2022/01096 

- Motion om att se över möjligheterna att tillskapa fler parkeringsplatser vid 

Önsta centrum, dnr KS 2022/01094 

- Motion om behov av ny detaljplan för Elba, dnr KS 2022/00910 

- Motion om interna arbetsprocesser, dnr KS 2022/00905 

- Motion om att Västerås och Västeråsarna behöver en trygg 

cykelinfrastruktur, dnr KS 2022/00886 

 

52 Dnr KS 2021/02369-3.11.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att det är dags för 
Västeråsarna att återta Vasaparken 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos tekniska 

nämnden. Samordning ska ske med nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande och kulturnämnden kring de delar av motionen som berör 

deras respektive verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

En motion med rubriken "Dags för Västeråsarna att återta Vasaparken" har 

lämnats av Irene Hagström (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

21 november 2021. Motionären belyser vikten av att förnya Vasaparken som 

ska vara västeråsarnas vardagsrum och stadens lunga och att alla har rätt att 

känna sig trygga i denna park. Vasaparken behöver bli en trevligare och mer 

inbjudande park med blommor och aktiviteter som musik och konst där alla 

västeråsare kan delta. Det behövs också mer trygghetsskapande belysning för 

att västeråsarna ska vilja vara i parken.  

Motionären yrkar att:  
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1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken. Mer belysning och mera växtlighet, speciellt blommande växter 

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på.  

2. I samband med detta se över möjligheten att upplåta en del av parken för 

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 

installationer.  

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 

att kunna ha konserter och andra evenemang på.  

4. Att se över om utescenen vid konserthuset behöver förnyas för att kunna 

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden, 

byggnadsnämnden samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande med 

önskan om svar senast den 31 mars 2022. En kompletterande remiss gjordes 

till kulturnämnden med önskan om svar senast 15 september 2022. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande tog beslut om att föra ärendet 

vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Detta med anledning av 

att det redan finns ett uppdrag där de förslag som ges i motionen kan 

behandlas och utredas. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om 

medel till befintligt uppdrag kommer en faktabaserad trygghetsanalys av 

nuläget med tillhörande åtgärdsplan inklusive samverkansmodell att göras 

för Vasaparken utifrån motionens intentioner. 

Byggnadsnämnden har meddelat att de väljer att avstå från att yttra sig med 

motiveringen att frågan inte ligger inom nämndens ansvarsområde.  

Tekniska nämnden upplyser om att det i dagsläget inte finns inplanerade 

investeringar i Vasaparken och ställer sig positiva till den första att-satsen. 

Gällande att-sats två och tre framhåller nämnden att det redan idag finns 

goda möjligheter för kulturaktörer och arrangörer att ansöka om att nyttja 

ytor i Vasaparken. Den fjärde att-satsen ligger ej inom nämndens 

ansvarsområde. Tekniska nämnden upplyser också om att Vasaparken ligger 

inom fornlämningsområde för stadslager Västerås 232:1 och att länsstyrelsen 

är tillsynsmyndighet för detta. Samordning med kulturnämnden bör ske inom 

kommande uppdrag. 

Kulturnämnden förordar att för en framtida utformning och användning 

behöver hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena som finns i parkmiljön 

samt att ett helhetsgrepp bör tas utifrån den karaktär man vill att parken ska 

ha. Nämnden har inga synpunkter på den första att-satsen. Gällande att-sats 

två skriver nämnden att det även idag finns goda möjligheter till tillfälliga 

aktiviteter, vilket regleras via ordningslagen för tillfällig markupplåtelse på 

offentlig plats. Gällande den tredje att-satsen upplyser nämnden om att den 

runda utomhusscenen vid rådhuset inte anses ha något kulturhistoriskt värde 

och bör kunna rivas. Gällande att-sats fyra upplyser nämnden om att 

utomhusscenen vid konserthuset hyrs och sköts av Västmanlandmusiken och 

att grusytan framför scenen för publik tillhör Västerås stad. Taket över 

scenen är i dåligt skick och teknik- och fastighetsförvaltningen är 

fastighetsförvaltare till konserthuset samt utomhusscenen. 

Stadsledningskontoret bedömer att motionens yrkanden kan behandlas och 

utredas inom ramen för befintligt uppdrag hos nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande (NIF 2021/00357) i samråd med tekniska nämnden och 
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kulturnämnden. Detta gäller under förutsättning att nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande tilldelas extra medel för framtagande av en faktabaserad 

trygghetsanalys av nuläget med tillhörande åtgärdsplan inklusive 

samverkansmodell för Vasaparken utifrån motionens yrkanden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos tekniska 

nämnden. Samordning ska ske med nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande och kulturnämnden kring de delar av motionen som berör 

deras respektive verksamhet. 

 

53 Dnr KS 2022/00377-1.5.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om att bistå i återuppbyggnaden 
av Ukraina 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att söka samverkan med lämplig kommun 

i Ukraina för att bistå i återuppbyggnaden av Ukraina. Inom ramen för 

uppdraget utreds förutsättningar för Västerås stad att gå med i European 

Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine samt hur 

externt stöd från exempelvis EU eller ICLD för samverkan kan erhållas. 

Uppdraget finansieras inom ram och återrapporteras senast i slutet av 2023. 

Ärendebeskrivning 

Marcus Jacobson (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om att 

bistå i återuppbyggnaden av Ukraina föreslagit att uppdra till 

kommunstyrelsen att söka samverkan med lämplig kommun i Ukraina för 

framtida samarbete. 

Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022, § 93 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har inte remitterats vidare.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att 

staden använder externt stöd från exempelvis EU eller ICLD för att bistå i 

återuppbyggnaden av Ukraina och att fokusområden för samverkan är 

kapacitetsbyggande, lokal demokrati och god styrning för att underlätta 

Ukrainas närmanden till EU. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att söka samverkan med lämplig kommun 

i Ukraina för att bistå i återuppbyggnaden av Ukraina. Inom ramen för 

uppdraget utreds förutsättningar för Västerås stad att gå med i European 
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Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine samt hur 

externt stöd från exempelvis EU eller ICLD för samverkan kan erhållas. 

Uppdraget finansieras inom ram och återrapporteras senast i slutet av 2023. 

 

54 Dnr KS 2022/00384-3.4.3 
Beslut - Svar på motion från (M) om att byta namn på 
Atmosfärvägen till Fria Ukrainas väg 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) samt Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 

rubriken Motion från (M) om att byta namn på Atmosfärvägen till Fria 

Ukrainas väg föreslagit att ge byggnadsnämnden i uppdrag att byta namn på 

Atmosfärsvägen till Fria Ukrainas väg eller motsvarande. 

Kommunfullmäktige har den 7 april 2022 §152 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande senast den 9 

september 2022.  

Byggnadsnämnden har inkommit med remissvar där de framhåller att 

namnsättning enligt motionens förslag inte kan rekommenderas. Vid 

namnsättning av kommunal platsmark ska god ortnamnssed enligt 

Kulturmiljölagen följas. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 

yttrandet från byggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

55 Dnr KS 2022/01385-2.5.10 
Beslut - Svar på motion från (M) om att inrätta en 
resultatutjämningsfond 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) har i en 

motion, med rubriken Motion från (M) om att inrätta en 

resultatutjämningsfond, föreslagit att en resultatutjämningsfond inrättas. 

Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2022 §361 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 

Västerås stad utifrån stora investeringsbehov framöver bedöms behöva 

resultatnivåer över tid på minst 2,5 procent av skatter, generella statsbidrag 

och utjämning. Västerås stad och Västerås stads koncern har förutsättningar 

för goda finanser och omfördelning av resultat mellan år framstår därför inte 

som ändamålsenligt. Det finns även enligt lag möjlighet att åberopa 

synnerliga skäl som innebär att ett underskott inte behöver regleras. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

56 Dnr KS 2022/01549-2.5.0 
Beslut - Svar på motion från (M) om att utlysa tävling för att 
uppmärksamma onödiga utgifter 

Förslag till beslut: 

Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) och Johan Henriksson (M) har den 10 november 

2022 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken: Utlys 

tävling för att uppmärksamma onödiga utgifter. 

Motionärerna menar att det bland stadens medarbetare kan finnas många 

idéer och kreativa förslag på hur kommunen kan spara pengar. Därför 

föreslås att kommunfullmäktige ska besluta: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utlysa en årlig tävling i syfte att 

uppmärksamma onödiga utgifter inom kommunens verksamheter 

- Att samtliga anställda ska ges möjlighet att lämna förslag till tävlingen  

Förslagets intention att stimulera till effektivisering och utveckling är 

utmärkt men bäst är att man i respektive verksamhet, i ordinarie processer, 

ges goda förutsättningar för detta och att man där lyfter sina framgångar och 

goda exempel. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 

december 2022 och beslutade att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 
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57 Dnr KS 2022/01608-2.6.0 
Beslut - Svar på interpellation från (M) till nämnden för personer 
med funktionsnedsättnings ordförande angående avslutade 
upphandlingsprocesser 

Förslag till beslut: 

Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2022 en interpellation ställd till nämnden för personer med 

funktionsnedsättnings ordförande angående avslutade 

upphandlingsprocesser. 

 

58 Dnr KS 2022/01609-3.10.3 
Beslut - Svar på interpellation från (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande om finansiering av kollektivtrafiken 

Förslag till beslut: 

Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Markus Lindgren (MP) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

1 december 2022 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

om finansiering av kollektivtrafiken. 

 

59 Dnr KS 1868791- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


