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

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna    
 

3 Dnr KS 2017/01115-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående ökad 
prostitution i Västerås 

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 1 juni 2017 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om ökad prostitution i Västerås. 

 

4 Dnr KS 2017/01479-1.2.1 
Fråga från (M) till Nämnden för personer med 
funktionsnedsättnings ordförande om uppföljning av utbetald 
assistansersättning 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

september 2017 en fråga ställd till nämnden för personer med 

funktionsnedsättnings ordförande Agneta Luttropp (MP) om uppföljning av 

utbetald assistansersättning.  

 

5 Dnr KS 2017/01476-1.2.1 
Fråga från (V) till kommunstyrelsens ordförande om 
utförsäljning av bostäder 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde det 7 

september 2017 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om utförsäljning av bostäder.  

 

6 Dnr KS 2017/01231-1.2.1 
Fråga från (V) till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om nedläggningen av Langeska 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde det 7 

september 2017 en fråga ställd till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om nedläggningen 

av Langeska.  
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7 Dnr KS 2017/01230-1.2.1 
Fråga från (V) till kommunstyrelsens ordförande om inverkan på 
rekrytering utifrån att flera av kommunens skolor bytt inriktning 
eller stängts  

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde det 7 

september 2017 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om rekrytering till kommunala skolor.  

 

8 Dnr KS 2017/01484-1.1.1 
Val av ny suppleant/ersättare i styrelsen för SamKom AB efter 
Nicole Hällqvist (S) 

Förslag till beslut: 

1. Nicole Hällqvist (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 

för Samkom AB. 

2. Lina Lorenzon (S) väljs till ny ersättare i styrelsen för Samkom AB till 

och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Nicole Hällqvist (S) som valts till ersättare i styrelsen för Samkom AB till 

och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske.  

 

9 Dnr KS 2017/01146-1.1.1 
Val av ny suppleant/ersättare i styrelsen för Fibra AB efter Nicole 
Hällqvist (S) 

Förslag till beslut: 

1. Nicole Hällqvist (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 

för FibraAB. 

2. Lina Lorenzon (S) väljs till ny ersättare i styrelsen för Fibra AB till och 

med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Nicole Hällqvist (S) som valts till ersättare i styrelsen för Fibra AB till och 

med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske.  

 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-09-28 
 

 
 

4 (19) 

 

 

10 Dnr KS 2017/01818-1.1.1 
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Antonia Lundin (S) 

Förslag till beslut: 

1. Antonia Lundin (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

fastighetsnämnden. 

2. Sandra Zanabria (S) väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden till och med 

den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Antonia Lundin (S) som valts till ersättare i fastighetsnämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

11 Dnr KS 2017/01757-1.1.1 
Val av ny ersättare i Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Satu Andersson (L) 

Förslag till beslut: 

1. Satu Hongistu Andersson (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

nämnden för personer med funktionsnedsättning. 

2. Karin Andersson (L) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Satu Hongistu Andersson (L) som valts till ersättare i nämnden för personer 

med funktionsnedsättning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

12 Dnr KS 2017/01712-1.1.1 
Val av ny ledamot och 2:e vice ordförande i nämnden för 
personer med funktionsnedsättning efter Andreas Akterhag (L) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Akterhag (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 2:e 

vice ordförande i nämnden för person med funktionsnedsättning.  

2. Satu Hongistu Andersson (L) väljs till ny ledamot och 2:e vice ordförande 

i nämnden för personer med funktionsnedsättning till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Akterhag (L) som valts till ledamot och 2:e vice ordförande i 

nämnden för personer med funktionsnedsättning mandatperioden 2014-2018 

har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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13 Dnr KS 2017/01677-1.1.1 
Val av ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Marléne Tamlin 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Marléne Tamlin (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Marléne Tamlin (MP) som valts till ledamot i Västerås kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag.  

 

14 Dnr KS 2017/01678-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning efter 
Marléne Tamlin (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Marléne Tamlin (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Kommunfullmäktiges valberedning.  

2. XX väljs till ny ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning till och med 

den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Marléne Tamlin (MP) som valts till ersättare i Kommunfullmäktiges 

valberedning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

15 Dnr KS 2017/01587-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Markus Lindgren 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Markus Lindgren (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

grundskolenämnden. 

2. Åke Wahlsten (MP) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden till och 

med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Markus Lindgren (MP) som valts till ersättare i grundskolenämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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16 Dnr KS 2017/01590-1.1.1 
Val av ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd efter Peter Toll 
(C) 

Förslag till beslut: 

1. Peter Toll (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Skultuna 

kommundelsnämnd. 

2. XX väljs till ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Peter Toll (C) som valts till ledamot i Skultuna kommundelsnämnd 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

17 Dnr KS 2017/01665-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kulturnämnden efter Anna Svensson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i kulturnämnden till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Anna Svensson (SD) som valts till ersättare i kulturnämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

18 Dnr KS 2017/01714-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads Revisorer efter Daniel 
Forslund (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Daniel Forslund (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

stads Revisorer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorertill och med den 31 

december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Daniel Forslund (SD) som valts till ledamot i Västerås stads Revisorer till 

och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 
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19 Dnr KS 2017/01808-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Janeth Persson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Janeth Persson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden 

för personer med funktionsnedsättning. 

2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Janeth Persson (SD) som valts till ersättare i nämnden för personer med 

funktionsnedsättning mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

20 Dnr KS 2017/01805-1.1.1 
Val av ny ersättare i valnämnden efter Jan Johansson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Jan Johansson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

valnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i valnämnden till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Jan Johansson (SD) som valts till ersättare i valnämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

21 Dnr KS 2017/01823-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för idrott o friluftsliv efter Tobias 
Löfgren (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Tobias Löfgren (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Nämnden 

för idrott och friluftsliv. 

2. Richard Eklund (KD) väljs till ny ersättare i Nämnden för idrott och 

friluftsliv till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Tobias Löfgren (KD) som valts till ersättare i Nämnden för idrott och 

friluftsliv mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-09-28 
 

 
 

8 (19) 

 

 

22 Dnr KS 2017/01821-1.1.1 
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Ana 
Echeverria (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Ana Echeverria (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i individ- 

och familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i Individ- och familjenämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Ana  Echeverria (KD) som valts till ersättare i individ- och familjenämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

23 Dnr KS 2017/01689-1.1.1 
Val av ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden efter Irina 
Beloterkovskaia (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Irina Beloterkovskaia (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Miljö- och konsumentnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Irina Beloterkovskaia (KD) som valts till ersättare i Miljö- och 

konsumentnämnden mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske.   

 

24 Dnr KS 2017/01822-1.1.1 
Val av ny ledamot i valnämnden efter Magnus Agestav (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Agestav (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

valnämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i valnämnden till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Magnus Agestav (KD) som valts till ledamot i valnämnden mandatperioden 

2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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25 Dnr KS 2017/01553-1.6.2 
Beslut - Rapportering ej verkställda biståndsbeslut enligt SoL 
den 30 juni 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med 

juni 2017 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 april till och med 

juni 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med 

juni 2017 anmäls och läggs till handlingarna.  

 

26 Dnr KS 2017/01554-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 juni 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 

2017 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 

2017 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.  
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal april till och med juni 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 

2017 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal april till och med juni 

2017 anmäls och läggs till handlingarna.   

 

27 Dnr KS 2017/01658-1.4 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
hösten 2017 

Förslag till beslut: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.                 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 

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

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

kommunfullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna 

motioner ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som 

inte är slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för 

kommunfullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen 

för hantering av motioner. 

Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 

väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 

information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 

om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av 

kommunstyrelsen. Sammanställningen har tagits fram i samarbete mellan 

ansvariga handläggare och stadssekreterare.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner godkänns och läggs till 

handlingarna.  
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28 Dnr KS 2017/01647-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej slutfördra uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2017 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Ärende 2017/00133 och 2015/00215 avskrivs i enlighet med förslag i 

bilagd redovisning.        

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 

två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som 

kommunfullmäktige givit nämnder och styrelser men som ännu inte slutförts. 

I samband med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen 

avseende de uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.  

Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och 

ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.      

2. Ärende 2017/00133 och 2015/00215 avskrivs i enlighet med förslag i 

bilagd redovisning. 

 

29 Dnr KS 2017/01439-1.3.2 
Beslut - Särskilt direktiv för styrelsen för Stöd fritid och 
entreprenad 

Förslag till beslut: 

1. Förslaget till särskilt direktiv för styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

De kommunala utförarstyrelserna styrs dels genom de styrdokument som rör 

alla nämnder och styrelser men också av ett särskilt direktiv för respektive 

styrelse. Syftet med direktivet är att tydliggöra kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens förväntningar på den kommunala utförarstyrelsen. 

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad styrs i dagsläget av det särskilda 

direktivet för den Tekniska produktionsstyrelsen som inte finns idag. 

Direktivet är från 2009 och har nu setts över av stadsledningskontoret. I 

översynen så har dialog skett vid flera tillfällen med berörd förvaltning och 

de har haft möjlighet att lämna sina synpunkter. 

I direktivet regleras verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, 

konkurrensutsättning samt vad som gäller vid önskan om eventuellt avsteg 

från direktivet.      



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-09-28 
 

 
 

12 (19) 

 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Förslaget till särskilt direktiv för styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 

godkänns.  

 

30 Dnr KS 2017/01440-1.3.2 
Beslut - Särskilt direktiv för styrelsen för Västerås stad Vård och 
Omsorg 

Förslag till beslut: 

1. Förslaget till särskilt direktiv för styrelsen för Västerås stad Vård och 

Omsorg godkänns.        

Ärendebeskrivning 

De kommunala utförarstyrelserna styrs dels genom de styrdokument som rör 

alla nämnder och styrelser men också av ett särskilt direktiv för respektive 

styrelse. Syftet med direktivet är att tydliggöra kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens förväntningar på den kommunala utförarstyrelsen. 

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg styrs i dagsläget av det 

särskilda direktivet för styrelsen för proAros som inte finns idag. Direktivet 

är från 2008 och har nu setts över av stadsledningskontoret. I översynen så 

har dialog skett vid flera tillfällen med berörd förvaltning och de har haft 

möjlighet att lämna sina synpunkter. 

I direktivet regleras verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, 

konkurrensutsättning samt vad som gäller vid önskan om eventuellt avsteg 

från direktivet.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Förslaget till särskilt direktiv för styrelsen för Västerås stad Vård och 

Omsorg godkänns. 
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31 Dnr KS 2016/00660-1.5.2 
Beslut - Delägarskap i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 

Förslag till beslut: 

1. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Örebro Rådhus AB, org.nr. 556005-0006 till en köpeskilling av 18.900 kr 

2. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Region Örebro läns förvaltning AB, org.nr. 556740-4040 till en köpeskilling 

av 18.900 kr 

3. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Karlstad kommun, org.nr. 212000-1850 till en köpeskilling av 18.900 kr 

4. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Region Värmland, org.nr. 222000-1362 till en köpeskilling av 18.900 kr 

5. Förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns.  

6. Förslag till aktieägaravtal godkänns.  

7. Thomas Energård, med Patrizia Strandman som ersättare, utses att som 

röstombud på bolagsstämma för Oslo-Stockholm 2.55 AB företräda stadens 

aktier.    

8. Röstombudet instrueras att på bolagsstämma  

• Godkänna förslag till bolagsordning 

• Godkänna förslag till ägardirektiv 

• Utse Anders Teljebäck och  Elisabeth Unell som ordinarie ledamöter i 

styrelsen för Oslo-Stockholm 2.55 AB 

• Utse Amanda Agestav som suppleant i styrelsen för Oslo-Stockholm 2.55 

AB 

 

Kommunstyrelsen för egen del:  

9. En miljon kronor avsätts till driftbidrag för 2018 inom tilldelad 

budgetram. 

10. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda tillhörigheten för delägda 

bolag i stadens koncernstruktur.     

Ärendebeskrivning 

Västerås stad och Region Västmanland har i brev från Oslo-Stockholm 2.55 

AB daterat 2017-07-06 erbjudits att gå in som delägare på lika villkor som 

befintliga ägare (Region Värmland, Region Örebro, Karlstad kommun, 

Örebro kommun). Bolagets vision lyder "Oslo-Stockholm 2.55. Det är av 

nationellt intresse för såväl Norge som Sverige med en snabb och driftsäker 

järnväg mellan Oslo och Stockholm. Resan mellan städerna ska ta högst tre 

timmar" 

Stadsledningskontoret fick på Kommunstyrelsen sammanträde den 15 mars i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för ett delägarskap i bolaget Oslo-

Stockholm 2.55 AB med syfte att fatta beslut om Västerås ska gå in som 

delägare i bolaget. Uppdraget redovisas i bilagda PM Delägarskap i Oslo-

Stockholm 2.55 AB. 
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Stadsledningskontorets bedömning är… 

… att det är ett starkt stråk med stora möjligheter till utökade arbets- och 

studiemarknader i och med att en järnvägsförbindelse stärker 

mellanmarknadens möjligheter till utbyte inom mellanmarknaden och 

ändpunkterna. 

… att en järnväg som knyter samman ändpunkterna och städerna längs 

stråket gynnar såväl persontrafiken som godstrafiken och därmed går i linje 

med det arbete som pågår och som måste pågå för att fler ska åka kollektivt 

och att godstrafiken får en ökad intermodalitet. 

… att bolagets vision, syfte och mål stämmer väl överens med de frågor som 

Västerås stad och Region Västmanland driver var och en för sig, tillsamman 

och i övriga samarbeten. 

… att det är viktigt att Västerås stad och region Västmanland går in i bolaget 

för att dels stärka upp bolaget och dels för att få påverkansmöjligheter i de 

frågor som bolaget driver.  

Med utgångspunkt från ovan bedömning är det Stadsledningskontorets 

rekommendation att Västerås stad ska gå in som delägare i bolaget Oslo-

Stockholm 2.55 AB.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 

september 2017 och beslutade då lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

1. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Örebro Rådhus AB, org.nr. 556005-0006 till en köpeskilling av 18.900 kr 

2. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Region Örebro läns förvaltning AB, org.nr. 556740-4040 till en köpeskilling 

av 18.900 kr 

3. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Karlstad kommun, org.nr. 212000-1850 till en köpeskilling av 18.900 kr 

4. Västerås stad förvärvarar 21 aktier i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB av 

Region Värmland, org.nr. 222000-1362 till en köpeskilling av 18.900 kr 

5. Förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns.  

6. Förslag till aktieägaravtal godkänns.  

7. Thomas Energård, med Patrizia Strandman som ersättare, utses att som 

röstombud på bolagsstämma för Oslo-Stockholm 2.55 AB företräda stadens 

aktier.    

8. Röstombudet instrueras att på bolagsstämma  

• Godkänna förslag till bolagsordning 

• Godkänna förslag till ägardirektiv 

• Utse Anders Teljebäck och  Elisabeth Unell som ordinarie ledamöter i 

styrelsen för Oslo-Stockholm 2.55 AB 

• Utse Amanda Agestav som suppleant i styrelsen för Oslo-Stockholm 2.55 

AB 
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Kommunstyrelsen för egen del:  

9. En miljon kronor avsätts till driftbidrag för 2018 inom tilldelad 

budgetram. 

10. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda tillhörigheten för delägda 

bolag i stadens koncernstruktur. 

 

32 Dnr KS 2017/01720-1.2.1 
Beslut - Indelning av valdistrikt i Västerås stad 

Ärendebeskrivning 

Inför allmänna val skall kommunen göra en översyn av sin organisation i 

valdistrikt och valkretsar.(VL 4 kap. 13§ och KL 5 kap 2§) Västerås stad har 

redan beslutat att kommunen inte skall vara indelad i valkretsar till valet 

2018. (KFM 2016 §156). 

Kommunen har en kraftig befolkningstillväxt och några valdistrikt 

rapporterade sina resultat oacceptabelt sent vid valet 2014 varför en grundlig 

översyn har krävts. Arbetet har genomförts av valkansliet tillsammans med 

stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för geografisk information. 

Utgångspunkten är valmyndighetens riktlinjer för arbete med valgeografi 

och mandat.  

Utredningen föreslår att Västerås stad indelas i 90 valdistrikt vid valet 2018, 

en ökning med 8 distrikt jämfört med 2014. Förslaget vilar på 

befolkningsprognosen, tar hänsyn till att det är val igen 2019 till 

Europaparlamentet, och att det finns viss marginal för vissa distrikt att växa i 

relation till planerad byggnation.  

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 4 oktober 

2017 och beslutar då lämna förslag till kommunfullmäktige. 

Protokollsutdrag läggs på bordet vid sammanträdet.  

 

33 Dnr KS 2016/01729-1.2.1 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Teljebäck (S) - Har arbetsgivardelegationen utvärderat 
arbetstidsförkortningsprojektet i Göteborg? 

Ärendebeskrivning 

Harri Åman (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

december 2016 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

Anders Teljebäck (S) om utvärdering av arbetstidsförkortningsprojektet i 

Göteborg. 
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34 Dnr KS 2017/00769-1.2.1 
Interpellation från (SD) till Kommunstyrelsens ordförande om 
sociala bostäder 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) anmälde vid sammanträdet den 4 maj 

2017 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om sociala bostäder. 

 

35 Dnr KS 2017/00733-1.2.1 
Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande om 
Mälarhamnar 

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

6 april 2017 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om Mälarhamnar. 

 

36 Dnr KS 2017/00660-1.2.1 
Interpellation från (V) till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande om brister i skolans 
arbetsmiljö   

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

6 april 2017 en interpellation ställd till utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om brister i skolans 

arbetsmiljö. 

 

37 Dnr KS 2017/00659-1.2.1 
Interpellation från (V) till Grundskolenämndens ordförande om 
brister i skolans arbetsmiljö 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

6 april 2017 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande 

Vicki Skure Eriksson (C) om brister i skolans arbetsmiljö. 
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38 Dnr KS 2017/00422-1.2.1 
Interpellation från (L) till Förskolenämndens ordförande om 
löner för pedagoger i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

9 mars 2017 en interpellation ställd till förskolenämndens ordförande 

Amanda Agestav (KD) om löner för pedagoger i förskolan. 

 

39 Dnr KS 2017/00421-1.2.1 
Interpellation från (L) till Förskolenämndens ordförande om brist 
på förskoleplatser 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

9 mars 2017 en interpellation ställd till förskolenämndens ordförande 

Amanda Agestav (KD) om brist på förskoleplatser. 

 

40 Dnr KS 2017/00191-1.2.1 
Interpellation från (L) till Kommunstyrelsens ordförande 
angående Tidö Slott och dess viktiga kultur- och 
turismverksamhet 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

mars 2017 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om Tidö slott och dess viktiga kultur- och turismverksamhet. 

 

41 Dnr KS 2017/00509-1.2.1 
Interpellation från (M) till ordförande i Fastighetsnämnden om 
utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola och 
Mälarskolan 

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

mars in en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Magnus 

Edström (MP) om utbyggnad av Rönnbyskolan, plan för Fridnäs F-6-skola 

och Mälarskolan. 
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42 Dnr KS 2017/00505-1.2.1 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
ledarskap 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

mars 2017 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om ledarskap. 

 

43 Dnr KS 2017/00507-1.2.1 
Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande om 
nedläggning av Bäckbyskolan 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

9 mars 2017 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande 

Vicki Skure Eriksson (C) om nedläggning av Bäckbyskolan. 

 

44 Dnr KS 2017/00945-1.2.1 
Interpellation från (L) till kommunstyrelsens ordförande om 
påverkan av näringslivsklimatet 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

4 maj 2017 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om påverkan av näringslivsklimatet. 

 

45 Dnr KS 2017/01648-1.2.1 
Interpellation från (L) till Grundskolenämndens ordförande om 
behörighet inom skolan 

Ärendebeskrivning 

Roger Haddad (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

september 2017 en interpellation ställd till Grundskolenämndens ordförande 

Vicki Skure Eriksson (C) om behörighet i grundskolan. 

 

46 Dnr KS 2017/01649-1.2.1 
Interpellation från (L) till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande om behörighet i 
gymnasieskolan 

Ärendebeskrivning 

Roger Haddad (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

september 2017 en interpellation ställd till Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om behörighet i 

gymnasieskolan. 
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47 Dnr KS 2017/01650-1.2.1 
Interpellation från (M) till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande om Wijkmanska 
gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

september 2017 en interpellation ställd till Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om Wijkmanska 

gymnasiet. 

 

48 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
 


