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§ 141 Dnr KS 2020/01942-1.7.1 

Beslut - Remiss, begäran om yttrande som avser frågan om 
förlängning av Fullerö fideikommiss 

Beslut 

1. Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas och Miljöpartiets 
förslag till yttrande, med ändringen att ordet "ägare" byts ut till "innehavare" 
i femte stycket, överlämnas till fideikommissnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Särskilt yttrande 

Markus Lindgren (MP), Anna Thunell (MP), Staffan Jansson (S), Carin 
Lidman (S), Ann-Louise Molin Östling (S), Jonas Cronert (S), Solveig 
Nilsson (S) och Maria Kesselring (S) inkommer med särskilt yttrande enligt 
följande: 

"I yttrandet över frågan om förlängning av Fullerö fideikommiss har Väster-
ås stad redogjort för de kulturhistoriska värden som Fullerö fideikommiss 
samlar, men har därmed inte tagit ställning till fideikommiss i sig. 

Vår principiella hållning är att fideikommissen som institution inte hör 
hemma i 2020-talets Sverige. En ordning där arvsrätten avgörs av kön är 
djupt felaktigt och ska inte förekomma i ett land som aspirerar på att vara ett 
av världens mest jämställda. Vi anser att det förvisso kan finnas kultur-
historiska värden som bäst bevaras i sammanhållen form, men detta måste 
kunna åstadkommas utan att bibehålla en ojämställd arvsordning." 

Erik Johansson (SD) inkommer med särskilt yttrande enligt följande: 

"Sverigedemokraterna i Västerås anser att de kulturhistoriska värden som 
finns på Fullerö har ett stort allmänintresse. Vår uppfattning är dock att det 
är svårt för allmänheten att tillgodogöra sig dessa kulturhistoriska värden 
(tavelsamlingar, möbler och bibliotek/arkiv). Sverigedemokraterna bedömer 
att värdena i riksintresset för kulturmiljön inte borde påverkas oavsett ägar- 
eller förvaltningsform och vi kan mycket väl tänka oss ett bevarande av den 
kulturhistoriska miljön utan att Fullerö drivs enligt nuvarande principer." 

Anna Maria Romlid (V) och Hawar Asaiesh (V) inkommer med särskilt 
yttrande enligt följande: 

"Carl Johan Cronstedt, innehavare av Fullerö fideikommiss, har inkommit 
med en begäran till fideikommissnämnden om förlängning av Fullerö fidei-
kommiss tills vidare. Regeringen har möjlighet att besluta om förlängning av 
fideikommiss om egendomen har synnerligt kulturhistoriskt värde eller om 
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det finns andra särskilda skäl. I detta fall lyfts de höga kulturvärdena som ett 
skäl. Från Vänsterpartiets sida anser vi inte att skälen som lyfts i begäran är 
skäliga utifrån konsekvensen att behålla patriarkal lagstiftning som åsido-
sätter dagens arvslagstiftning. Det är orimligt utifrån både ett jämlikhets och 
jämställdhetsperspektiv. 

Det är också viktigt att understryka att regeringens beslut om Fullerös fram-
tid kan få politisk betydelse som ett slags prejudikat för de tiotalet fidei-
kommisser som finns kvar i Sverige idag. Beslutet om förlängning berör inte 
bara Västerås, utan Sverige i stort. Att ändra i praxis där man förlänger en 
generation i taget till att gälla tillsvidare är en stor förändring från tidigare 
ordning. 

Adelns privilegier har avskaffats, men än lever rester kvar. Genom att införa 
en rätt till friköp av historiska arrenden och avveckla kvarvarande fideikom-
misser kan vi även avskaffa en av de sista resterna av det gamla feodalsam-
hället. Vi behöver istället titta på andra möjligheter att bevara och vårda 
kulturvärden. Dagens aktiebolagslagstiftning samt en rad andra möjliga 
ägandekonstruktioner gör företags och andra egendomars sammanhållande 
oberoende av arvskiften. Därför har också de flesta fideikommiss avvecklats. 
I de fall ägarna haft intresse av att hålla samman egendomen har detta kunnat 
ske i andra former. I de flesta andra länder där fideikommissinstitutet funnits 
har det avvecklats för länge sedan, ofta redan under 1800-talet." 

Ärendebeskrivning 

Carl Johan Cronstedt som är innehavare av Fullerö fideikommiss har 
inkommit med en begäran till fideikommissnämnden om förlängning av 
Fullerö fideikommiss tills vidare.  

I fideikommisset Fullerö ingår fastigheterna Fullerö 4:1, 4:2, 4:3, 4:4 samt 
Gotö 2:4, Jotsberga 1:1, 2:1, 3:1 samt 4:1.  

Fideikommissnämnden utreder frågan om förlängning och tar in yttranden 
från olika remissinstanser för att få underlag för bedömningen. När ärendet 
har utretts överlämnar nämnden ärendet, med förslag på beslut, till regering-
en som beslutar i förlängningsfrågan. För att kunna avgöra ärendet har fidei-
kommissnämnden skickat ut en remissomgång och har ställt följande frågor 
till Västerås stad:     

”För att fideikommissnämnden ska kunna bedöma om det finns sådana 
synnerliga kulturhistoriska värden eller andra särskilda skäl som motiverar 
en förlängning tills vidare av Fullerö Fideikommiss anhåller nämnden om 
Västerås stads yttrande om:  

Vilka kulturhistoriska värden fideikommissen innehar.  

Om det finns andra allmänna intressen av att bevara fideikommissen samlad 
t ex naturvård, intressen av ekonomisk, social och kulturell art.” 

Inkommen remiss har skickats på intern remiss till fastighetsnämnden och 
kulturnämnden med önskan om svar senast den 28 februari 2021. Yttrande 
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till Fideikommissnämnden bör inkomma senast den 22 mars 2021. Då svar ej 
inkommit i tid har stadsledningskontoret ansökt och fått beviljat anstånd hos 
kammarkollegiet för svar senast den 15 april 2021. 

Kulturnämndens yttrande inkom den 12 mars. Yttrandet beskriver de värden 
som kulturnämnden har rådighet över, det vill säga kulturmiljövärden i 
bebyggelse och skydd av kulturlandskapet samt bevakning av att utpekade 
riksintressen för kulturmiljön inom kommunen beaktas i all planering och 
handläggning. 

Fastighetsnämndens yttrande togs upp på sammanträdet den 15 mars. Fastig-
hetsnämnden upplyser om att ett av stadens nya bebyggelseområden utifrån 
gällande översiktsplan 2026 pekas ut att anläggas söder om Johannisberg och 
Barkarö. Delar av det tänkta utvecklingsområdet ligger inom Fullerö säteris 
markområden. Fastighetsnämnden yttrar sig inte gällande de kulturhistoriska 
värdena i form av värdefulla samlingar då detta ej ligger inom nämndens 
ansvarsområde. Fastighetsnämndens uppfattning är att Fullerö kan drivas 
vidare enligt tidigare principer och att allmänintresset vad gäller tillgänglig-
görande och bostadsexploatering kan tillgodoses i samarbete och samverkan 
med nuvarande ägarstruktur.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

1. Förslag till yttrande över begäran om förlängning av Fullerö fideikommiss 
godkänns och överlämnas till fideikommissnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L) och Anna Thunell (MP) yrkar bifall till Socialdemo-
kraternas, Centerpartiets, Liberalernas och Miljöpartiets förslag till yttrande, 
med ändringen att ordet "ägare" byts ut till "innehavare" i femte stycket. 

Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till eget förslag till yttrande. 

Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) yrkar att det ska skrivas in i 
ärendebeskrivningen att innehavaren av Fullerö Fideikommiss har skickat in 
en begäran om att fideikommisset ska vara könsneutralt. 

Proposition 

Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen är överens om att 
Elisabeth Unells (M) och Amanda Agestavs (KD) förslag kan hanteras utan 
proposition. 

Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, dels Jesper 
Brandbergs (L) med fleras förslag, dels Anna Maria Romlids (V) förslag. 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning 
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Jesper Brandbergs (L) med fleras förslag.  
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Kopia till 

Fideikommissnämnden. 

Fastighetsnämnden 

Kulturnämnden 
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§ 149 Dnr KS 2021/00049-1.4.2 

Beslut - Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB avseende 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kennet Julin, med Madeleine Rinne som ersättare, utses att som röstom-
bud på Oslo-Stockholm 2:55 AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast-
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrel-
sen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.             

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19 att Västerås stad ska ingå som 
delägare i bolaget Oslo-Stockholm 2.55. Västerås stad har efter detta för-
värvat aktier i bolaget och ingår numera som delägare.  

Oslo-Stockholm 2.55 AB bildades 2015 och verksamheten startade hösten 
2016. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB, Region Örebro Läns förvaltning 
AB, Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland och Väster-
ås stad. Varje delägare har lika stor andel i bolaget. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kennet Julin, med Madeleine Rinne som ersättare, utses att som röst-
ombud på Oslo-Stockholm 2:55 AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast-
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrel-
sen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kopia till 

Oslo-Stockholm 2.55 AB 
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§ 150 Dnr KS 2021/00051-1.4.2 

Beslut - Årsstämma i Västerås Central AB avseende 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röst-
ombud på Västerås Central AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fast-
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrel-
sen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.   

3. Att godkänna förslag till styrelse enligt kallelsen till stämman. 

4. Att godkänna att Johan Olsson ersätter Anette Ömossa som styrelseleda-
mot. 

5. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Håkan Svärd som styrelse-
ledamot. 

6. Att godkänna att Magnus Lindberg ersätter Fredrik Cederborg som styrel-
sesuppleant. 

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                     

Ärendebeskrivning 

Västerås Central AB ägs till 51 % av Jernhusen AB och till 49 % av Västerås 
Stad. Bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta av bolaget ägd 
mark med tillhörande byggnader och anläggningar. 

Ärendet avser att välja röstombud för årsstämman i Västerås Central AB.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som röst-
ombud på Västerås Central AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fast-
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrel-
sen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.   

3. Att godkänna förslag till styrelse enligt kallelsen till stämman. 

4. Att godkänna att Johan Olsson ersätter Anette Ömossa som styrelse-
ledamot. 

5. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Håkan Svärd som styrelse-
ledamot. 
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6. Att godkänna att Magnus Lindberg ersätter Fredrik Cederborg som styrel-
sesuppleant. 

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Kopia till 

Västerås Central AB 
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§ 151 Dnr KS 2021/00050-1.4.2 

Beslut - Årsstämma i Mälarstrandens Utveckling AB (MUAB) 
avseende 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Cecilia Aldén utses med Kennet Julin som ersättare att som röstombud på 
Mälarstrandens Utvecklings AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast-
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styre-
sen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.      

Ärendebeskrivning 

Mälarstrandens Utvecklings AB ägs av Västerås stad till 12 %. Bolaget äger 
fastighetsbestånd i Västerås som ska exploateras och försäljas till delägarna 
eller andra externa parter.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Cecilia Aldén utses med Kennet Julin som ersättare att som röstombud på 
Mälarstrandens Utvecklings AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning fast-
ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrel-
sen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Kopia till 

Mälarstrandens Utveckling AB 


