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

 

2 Dnr KS 1810570- 
Information från revisorerna 
    

 

3 Dnr KS 2017/00555-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens protokoll avseende ny ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige efter Lena Söderberg (S) har inkommit.  

 

Ny ledamot är Iréne Englund (S). Ny ersättare efter Iréne Englund (S) är 

Agata Kosik (S) 

 

4 Dnr KS 2017/00628-1.1.1 
Val av ny nämndeman vid Västmanlands Tingsrätt efter Laila 
Tagg (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX Väljs till nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 

december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Laila Tagg (S) som valts till nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och 

med den 31 december 2019 har entledigats från sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske.  

 

5 Dnr KS 2017/00774-1.1.1 
Val av ny ersättare i Kulturnämnden efter Nesrin Hassan (S) 

Förslag till beslut: 

1. Nesrin Hassan (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden. 
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2.  Jakop Yildiz (S) väljs till ny ersättare i kulturnämnden till och med den 

dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Nesrin Hassan (S) som valts till ersättare i kulturnämnden mandatperioden 

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

 

6 Dnr KS 2017/00741-1.1.1 
Beslut om entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - 
Andreas Ljunggren (S) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Ljunggren (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Västerås kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Andreas Ljunggren (S) som valts till ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

7 Dnr KS 2017/00826-1.1.1 
Beslut om entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - 
Petter Krönmark (M) 

Förslag till beslut: 

1. Petter Krönmark (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Petter Krönmark (M) som valts till ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag.   

 

8 Dnr KS 2017/00832-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västmanlandsmusikens styrelse efter Petter 
Krönmark (M) 

Förslag till beslut: 

1. Petter Krönmark (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

direktionen för Västmanlandsmusiken. 

 

2. XX väljs till ny ledamot i direktionen för Västmanlandsmusiken till och 

med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Petter Krönmark (M) som valts till ledamot i direktionen för 

Västmanlandsmusiken mandatperioden till och med den 31 december 2018 

har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2017/00830-1.1.1 
Val av ny ledamot i Byggnadsnämnden efter Petter Krönmark (M) 

Förslag till beslut: 

1. Petter Krönmark (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

byggnadsnämnden. 

 

2. XX väljs till ny ledamot i byggnadsnämnden fram till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Petter Krönmark (M) som valts till ledamot i byggnadsnämnden 

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

därför ske. 

 

10 Dnr KS 2017/00772-1.1.1 
Val av ny ledamot i Miljö- och konsumentnämnden efter Helén 
Groth (M) 

Förslag till beslut: 

1. Helén Groth (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och 

konsumentnämnden 

 

2. XX väljs till ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden till och med den 

dag då nya kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 

Helén Groth (M) som valts till ledamot i miljö- och konsumentnämnden 

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

därför ske. 

 

  

11 Dnr KS 2017/00712-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 
efter Kaj Johdet (M) 

Förslag till beslut: 

1.Kaj Johdet (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås stads 

Strategiska Fastigheter AB. 

 

2. Roger Eklund (M) väljs till ny ersättare i Västerås stads Strategiska 

Fastigheter AB till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kaj Johdet (M) som valts till ersättare i Västerås stads Strategiska 

Fastigheter AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2017/00711-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Flygfastigheter AB efter Kaj Johdet 
(M) 

Förslag till beslut: 

1.Kaj Johdet (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

Flygfastigheter AB 

 

2. Roger Eklund (M) väljs till ny ersättare i Västerås Flygfastigheter AB till 

och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kaj Johdet (M) som valts till ersättare i Västerås Flygfastigheter AB till och 

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

därför ske. 

 

 

13 Dnr KS 2017/00740-1.1.1 
Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Emil Hammarlund (L) 

Förslag till beslut: 

1. Emil Hammarlund (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kulturnämnden. 

 

2. Sanna Strömstedt (L) väljs till ny ersättare i kulturnämnden till och med 

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

Ärendebeskrivning 

Emil Hammarlund (L) som valts till ersättare i kulturnämnden 

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

därför ske. 

 

14 Dnr KS 2017/00908-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås Flygplats efter 
Jesper Brandberg (L) 

Förslag till beslut: 

1. Jesper Brandberg (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 

för Nya Västerås flygplats AB. 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) som valts till ledamot i styrelsen för Nya Västerås 

flygplats AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Liberalerna har meddelat att nyval ej ska ske. 
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15 Dnr KS 2017/00911-1.1.1 
Val av ny ersättare i styrelsen för Nya Västerås flygplats AB efter 
Bengt-Åke Nilsson (L) 

Förslag till beslut: 

1. Bengt-Åke Nilsson (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen för Nya Västerås flygplats AB. 

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) som valts till ersättare i styrelsen för Nya Västerås 

flygplats AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Liberalerna har meddelat att nyval ej ska ske. 

 

16 Dnr KS 2017/00524-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB efter 
Stefan Sturesson (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Stefan Sturesson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 

för Nya Västerås flygplats AB. 

 

2. Joakim Widell (KD) utses till ny ledamot i styrelsen för nya Västerås 

flygplats AB till och med den 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Stefan Sturesson (KD) som valts till ledamot i styrelsen för Nya Västerås 

flygplats AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

17 Dnr KS 2017/00511-1.1.1 
Val av ny ersättare i styrelsen för Nya Västerås Flygplats AB 
efter Håkan Wretljung (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Håkan Wretljung (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen för Nya Västerås flygplats AB. 

Ärendebeskrivning 

Håkan Wretljung (MP) som valts till ersättare i styrelsen för Nya Västerås 

flygplats AB till och med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Miljöpartiet har meddelat att nyval ej ska ske. 
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18 Dnr KS 2017/00681-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 
kommunalförbundet Västmanlands Teater 2016  

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

Västmanlands Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 års 

verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige. 

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

Ulla Persson, Kommunfullmäktiges ordförande, har lämnat följande förslag 

till beslut: 

 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

Västmanlands Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2016 års 

verksamhet. 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 
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19 Dnr KS 2017/00680-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunal-
förbundet VafabMiljö 2016  

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

kommunalförbundet VAFABMiljö samt dess enskilda förtroendevalda för 

2016 års verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

 

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

 

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  

 

Ulla Persson, Kommunfullmäktiges ordförande, har lämnat följande förslag 

till beslut: 

 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

kommunalförbundet VAFABMiljö samt dess enskilda förtroendevalda för 

2016 års verksamhet. 

 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 
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20 Dnr KS 2016/00329-015 
Beslut - Revisionsrapport om fördjupad granskning av 
likabehandling i skolan 

Förslag till beslut: 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av stadens revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning 

med syfte att bedöma om grundskolenämnden och Skultuna 

kommundelsnämnd säkerställer att elever inte blir utsatta för diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling. 

Mot bakgrund av revisorernas granskning av arbetet med likabehandling och 

mot kränkande behandling i skolan år 2012 och 2014 och brister som då 

uppvisades genomfördes ytterligare en fördjupad granskning. Denna har 

skett på Nybyggeskolan, Rönnbyskolan, Skiljeboskolan, Bäckbyskolan och 

Persboskolan. 

 

Revisorernas huvudsakliga kritik är att skolorna inte i tillräcklig utsträckning 

skickar in sina likabehandlingsplaner till förvaltningen samt att nämnderna 

inte säkerställt att samtliga incidenter rörande kränkande behandling 

dokumenteras och rapporteras. 

Detta är viktigt för att systematiskt utveckla en samsyn om vilka incidenter 

som ska rapporteras och att objektivt kunna fånga upp allvarliga händelser. 

Revisorerna har gett sex rekommendationer till nämnderna: 

 

Definiera vad som avses med kränkande behandling och klargör gentemot 

skolorna vilken rapportering respektive nämnd förväntar sig.  

 

Säkerställ att personalen har kunskap och förmåga att göra likartade 

bedömningar av vad som ska dokumenteras, att dokumentation sker i 

tillräcklig utsträckning samt att det finns rutiner för hur dokumentation ska 

arkiveras.  

 

Säkerställ att skolorna antar likabehandlingsplan för läsåret så snart som 

möjligt under höstterminen.  

 

Tydliggör att respektive skola årligen för information ska inkomma med sin 

likabehandlingsplan.  

 

Tillse att eleverna i större utsträckning ges möjlighet att delta i arbetet med 

att upprätta, följa upp och revidera likabehandlingsplanerna.  
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Tillse att respektive skolas förebyggande arbete mot kränkande behandling 

och trakasserier kontinuerligt utvärderas.  

 

Rapporten har remitterats till grundskolenämnden och Skultuna 

kommundelsnämnd för yttrande. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-03-29 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

 

21 Dnr KS 2012/00829-180 
Beslut - Utredning om möjligheter att nyanlägga en 
frisbeegolfbana 

Förslag till beslut: 

1. Tekniska nämndens rapport "Lokalisering av frisbeegolfbana", daterad 

2016-04-26, läggs till handlingarna. 

 

2. Överlämna åt nämnden för idrott och friluftsliv att hantera ny 

frisbeegolfbana i Västerås, med utgångspunkt från genomför utredning, i den 

ordinarie verksamhets- och budgetplaneringen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade utifrån motion från (C) den 8 november 

2012, KFM § 250, att uppdra till tekniska nämnden att undersöka 

möjligheterna att nyanlägga en frisbeegolfbana på ett sätt som begränsar de 

olägenheter som låg bakom tidigare beslut om avveckling (av banan på 

Djäkneberget), samt att även undersöka möjligheterna och intresset från 

näringslivet att delfinansiera inköps- och underhållskostnader. 

 

 

 

Tekniska kontoret har i skrivelse den 17 mars 2014 lämnat förslag till svar 

på uppdraget. Den 18 mars 2014 beslutade tekniska nämnden att överlämna 

tekniska kontorets skrivelse till kommunfullmäktige som sitt eget svar på 

uppdraget samt att uppdraget är genomfört. 

 

Stadsledningskontoret konstaterade att tekniska kontoret kommit fram till att 

stadens centrala grönområden inte är lämpade för frisbeegolfbana, främst 

med tanke på storlek och konflikter med andra besökare. Att finna en 

placering utanför staden är tänkbart om aktiviteten ligger nära anslutning till 

bussförbindelse. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2015 att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för lokalisering, utformning, kostnad 

och finansiering för nyanläggande av frisbeegolfbana utanför Västerås 

centrum. 

 

Uppdraget är nu genomfört av tekniska kontoret och har resulterat i 

utredningen; "Lokalisering av frisbeegolfbana", daterad 2016-04-26. 

Utredningen har resulterat i förslag på placering, uppskattad kostnad för 

anläggning, uppskattad kostnad för skötsel, möjliga alternativ för 

finansiering och ungefärlig utformning. 

 

Tekniska nämnden beslutade den 15 mars 2016 att godkänna utredningen 

och överlämna den till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-03-29 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Tekniska nämndens rapport "Lokalisering av frisbeegolfbana", daterad 

2016-04-26, läggs till handlingarna. 

 

2. Överlämna åt nämnden för idrott och friluftsliv att hantera ny 

frisbeegolfbana i Västerås, med utgångspunkt från genomför utredning, i den 

ordinarie verksamhets- och budgetplaneringen. 

 

22 Dnr KS 2014/00647-329 
Beslut - Uppkalla gata eller torg efter H&M:s grundare Erling 
Persson 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden fick 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att utse en 

passande gata eller torg och uppkalla denna efter HM:s grundare Erling 

Persson. 

  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-26 att fastställa namnet "Erling 

Perssons plats" för en del av Vasagatan mellan Stora Gatan och 

Hantverkargatan.  Denna del av Vasagatan ligger framför nuvarande HM:s 

huvudentré. Den ursprungliga Hennes-butiken som öppnades 1947 låg på 

Stora Gatan strax intill, och idag är platsen intimt förknippad med HM och 

cityhandeln. Namnsättningen sammanfaller också i tiden med att HM firar 

70-årsjubileum 2017. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

23 Dnr KS 2016/00637-8.1 
Beslut - Policy för alkohol, narkotika, doping och 
tobakprevention  

Förslag till beslut: 

1. Policy för alkohol, narkotika, doping och tobaksprevention 2017-2021 

antas.       

Ärendebeskrivning 

Den föreslagna policy och handlingsplan för alkohol, narkotika, doping och 

tobaksprevention beskriver stadens mål och inriktning. Policyn och 

handlingsplan ska ge verksamheterna ett stöd kring dessa frågor i det dagliga 

arbetet samt att skapa förutsättningar för framtida gemensamma strategier 

inom dessa områden. 

 

Policyn och handlingsplan har varit på remiss till staden förvaltningar och 

bolag. Utifrån remissvaren har vi beaktat svaren och genomfört ändringar i 

policyn och handlingsplanen. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Policy för alkohol, narkotika, doping och tobaksprevention 2017-2021 

antas. 

 

24 Dnr KS 2014/00051-109 
Beslut - Utredning om hur staden kan utöka vistelsetiden på 
förskolan och fritidshemmen för barn till arbetslösa och 
föräldralediga 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och Utbildningsnämnden gavs av Kommunfullmäktige den 19 juni 

2013 (KFM § 145) i uppdrag att utreda hur staden kan utöka vistelsetiden på 

förskola och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga.  
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Förskolenämndens yttrande 

I Förskolenämndens Budgetunderlag 2016-18 (2015/24-FSN-041), 

beräknades en utökning av tiden för förskolebarn med 5 timmar per vecka 

för barn till arbetslösa och föräldralediga generera mertid motsvarande ca 

190 heltidsbarn. Merkostnaden uppskattades till  ca 7-8 Mkr. 

 

Enligt uppdaterade uppgifter från tjänstemän på Barn och Utbilnings-

förvaltningen: 

Under 2017 beräknas ett något högre antal föräldralediga. Kostnaden 2017 

för en utökning med 5 timmar per vecka för barn till arbetslösa och 

föräldralediga beräknas till 8-9 Mkr för Förskolenämnden. 

 

I Grundskolenämndens Budgetunderlag 2016-18 (2015/23-GSN), 

beräknades en utökning av tiden med 5 timmar per vecka för fritidshemsbarn 

till arbetslösa och föräldralediga generera mertid motsvarande ca 105 

heltidsbarn. Merkostnaden uppskattades till ca 1,5 Mkr och ses gälla även ut 

i från 2017 beräkningar. 

 

I rådande ekonomiskt läge för nämnden och staden finns inte utrymme för en 

utökad verksamhet enligt förslag. Dock finns en politisk viljeinriktning att 

under mandatperioden hantera frågan och möjliggöra ökande vistelsetider. 

 

Stadsledningskontoret anser härmed att uppdraget är återrapporterat. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Rapporten läggs till handlingarna.  

 

25 Dnr KS 2016/01138-1.2.1 
Beslut - Motion från (V) om att avskaffa allmän visstid 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.   

Ärendebeskrivning 

I en motion från Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Harri Åman 

(V) och Agneta Hermansson (V) anges följande: 

 

"Den borgerliga regeringen lagstiftande 2007 om att införa en ny 

anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är 

konstruerad på ett sätt som menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten 

att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad 
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tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, 

vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat 

och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra 

situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas 

försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket 

allvarlig. 

 

Riksdagen har beslutat om att stoppa möjligheten för arbetsköpare att kunna 

hålla lönearbetare i livslång otrygghet. Något endast Sverigedemokraterna 

motsatte sig, de ville behålla lagstiftningen. Vänsterpartiet ville gå längre 

och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till 

maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde inte riksdagen att gå på 

den linjen. 

 

Det innebär inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och 

förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att 

visstidsanställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns 

särskilt behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna. 

 

Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är 

uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns." 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

att Västerås stad med omedelbar verkan upphör med användningen av 

anställningsformen allmän visstid 

 

att undantag för dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med 

de fackliga organisationerna inom det avtalsområdet anställningen berör 

 

att anställda som längst kan vara vikarier- och allmän visstidsanställda i 

sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner 

laga kraft 

 

Motionen har handlagts på stadsledningskontoret utan föregående 

remissförfarande. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-03-29 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås.    
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26 Dnr KS 2016/00970-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium  

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Motionären, Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en motion med 

rubriken - Motion från (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium föreslagit 

att Västerås kommun enligt motion inför ett särskilt kulturarvsstipendium på 

lämplig summa. 

 

Att Västerås kommun sprider information om detta stipendium på hemsidan 

och andra lämpliga platser. Informationen bör också utges i pappersformat.  

 

Motionären menar att det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna 

komplettera kommunens förvaltning av det kulturella arvet, till exempel att 

kommunen inför ett kulturarvsstipendium. Detta stipendium skall ge 

ekonomiskt stöd till kulturarvsfrämjande verksamheter. Organisationer, 

föreningar och myndigheter som vill bedriva kulturarvsfrämjande 

verksamhet skall kunna söka ekonomiskt stöd genom detta stipendium. 

 

Kommunfullmäktige har den 13102016, § 294 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Motionen har remitterats till kulturnämnden. Kulturnämnden har inkommit 

med i huvudsak följande synpunkter. Kulturnämnden har inom sitt 

ansvarsområde olika verktyg för att arbeta med kulturarvsfrågor. Det finns 

ett anslag som är direkt riktat till kulturarvsinsatser och som hanteras av 

stadsantikvarien. Inom ramarna för användandet av kulturfonden har 

kulturnämnden möjlighet att använda medel för olika åtgärder som gynnar 

kulturarvet i vid bemärkelse. Det finns även en möjlighet att inom ramarna 

för stadens kulturstipendium ansöka om stipendium under rubriken 

kulturarv/vetenskap. 

 

Kulturnämnden förfogar således redan över flera möjligheter att själv 

genomföra eller ge stöd till olika insatser som gynnar kulturarvet. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-03-29 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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27 Dnr KS 2014/01109-259 
Beslut -Motion från (V) om bostäder för idrotten 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.        

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V), Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V) och 

Harri Åman (V) har lämnat en motion till Kommunfullmäktige om 

"Bostäder för idrotten". 

 

Motionärerna har i sin motion lyft frågan om innebandyn och friidrottens 

behov av nya ändamålsenliga arenor. Samtidigt pekar man på problemet i 

staden med bostadsbrist. Man presenterar en lösning för att tillgodose 

ovanstående behov, nämligen exploatering av Arosvallen och på sikt 

fastigheten längs Kungsängsgatan, där idag friidrottshallen finns. 

Genom att exploatera Arosvallen kan man med de uppkomna intäkterna 

iordningsställa en elitinnebandyarena/friidrottsarena, och genom att 

exploatera friidrottsfastigheten på Kungsängsgatan kan man med de 

uppkomna intäkterna iordningsställa nya arenor för friidrotten. 

 

 

Motionärerna yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att: 

 

1. Västerås stad försäljer/exploaterar den fastighet/fastigheter som idag 

Arosvallen är belägen på till förmån för bostäder. 

 

 

2. De uppkomna intäkterna i samband med exploateringen avsätts för 

iordningsställande av elitinnebandyarena/friidrottsarenor i Västerås. 

 

 

3. Västerås stad försäljer/exploaterar friidrottsfastigheten på 

Kungsängsgatan. 

 

 

4. De uppkomna intäkterna i samband med exploateringen avsätts för 

iordningsställande av nya arenor för friidrotten i Västerås. 

 

 

5. En strategi utarbetas för de föreningar som berörs under den tid det tar att 

färdigställa de nya idrottsanläggningarna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 december 2014 att remittera motionen 

till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen 

på remiss, med önskan om yttranden senast 16 mars 2015, till Nämnden för 

Idrott och friluftsliv, Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden. Yttranden 

har inkommit från samtliga.   
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande rekommendation till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås. 

 

28 Dnr KS 2015/01156-105 
Bokslut - Motion från (FP) om Västerås stads agerande i 
regionfrågor 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Göran Landerdahl (L) och Jesper Brandberg (L) har i en motion med 

rubriken "Västerås Stads agerande i regionfrågor" föreslagit att 

kommunfullmäktige måtte besluta att kommunstyrelsen för Västerås Stads 

del till utredningsmännen skall redovisa att den regionbildning som skall ske 

väster om Stockholm skall ha sitt centrum i Eskilstuna och Västerås 

kommuner, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i övrigt verka för att 

ett i första att-satsen angivet regioncentrum kommer till stånd. 

Kommunfullmäktige har den (dag, månad år), § X, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Det statliga utredningsarbetet i syfte att föreslå en ny läns- och 

landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och 

landsting är enligt ansvarig minister är lagt på is sedan november 2016 för 

obestämd tid. 

 

Vid kontakter med finansdepartementet har vi tidigare i vintras fått beskedet 

att tilläggsdirektiv för indelningskommitténs fortsatta arbete med bland annat 

den internt statliga regionala indelningen av sina olika myndighetsfunktioner 

utöver själva länsstyrelserna, var att vänta under våren, senast i mitten på 

mars. Beskedet nu i månadsskiftet mars/april är att departementets 

tjänstemän nu inte vet när eventuella tilläggsdirektiv är att vänta. Tidsplan 

eller prognosticerad tidsutdräkt för nya besked saknas. 

 

Trots att regionfrågan mist sin aktualitet och att vi ännu inte sett konkreta 

direktiv angående fortsatt beredning av frågan om hur och var statliga 

regionala funktioner ska formeras och lokaliseras bedömer vi det som 

meningsfullt att Västerås Stad följer frågan och tar lämpliga initiativ i 

enlighet med motionen när ny aktualitet uppstår och utifrån de 

förutsättningar som då gäller. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-04-27 
 

 
 

18 (23) 

 

 

Kommunstyrelsen bör därför uppdra åt stadsledningskontoret att följa frågan 

och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på lämpligt agerande så 

snart nya förutsättningar för det fortsatta statliga utredningsarbetet är kända.   

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen bifalls. 

 

29 Dnr KS 2016/00552-130 
Beslut - Motion från (SD) om åldersbestämning av så kallade 
ensamkommande barn - ökad rättssäkerhet 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en motion med rubriken 

Åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn - ökad rättsäkerhet 

föreslagit att  

 

- Västerås kommun, i de fall där ensamkommandes identitet ej kan styrkas, 

genomför en åldersbestämning av de ensamkommande som placeras i 

kommunen. 

 

- Ge de Sociala nämndernas förvaltning i uppdrag att utreda och ta fram ett 

förslag för hur Västerås stad ska genomföra en så noggrann åldersutredning 

som möjligt med dagens teknik. 

 

Kommunfullmäktige har den 2016-06-02, § 552-KS-130, remitterat 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås. 
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30 Dnr KS 2016/00298-130 
Beslut - Motion från (SD) om att upprätta ett mångkulturellt 
bokslut 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås.        

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige förslår Ann-Christine From Utterstedt 

(SD) kommunfullmäktige besluta enligt nedan: 

 

1. att Västerås kommun snarast ska upprätta ett Mångkulturellt bokslut där 

kommunens kostnader för invandring och integration redovisas årligen. 

 

2. att det mångkulturella bokslutet även redovisar samhällskonsekvenserna 

av det mångkulturella samhällsbyggarexperimentet. 

 

Som motiv till motionen anförs att invandringspolitiken har gett negativa 

effekter för Sverige såväl nationellt som lokalt. I motionen lyfts exempelvis 

höga kostnader som underminerar välfärden och en ökad segregation och 

utanförskap. Vidare lyfts behovet av en öppen redovisning av alla kostnader 

som invandringen skapar och en redovisning av samhällskonsekvenserna. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås.    

 

31 Dnr KS 2016/00393-660 
Beslut - Motion från (M) om skolpeng till utlandsstudier 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

     

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Cassandra Lundgren (M) att 

Västerås kommunfullmäktige beslutar 

 

-att ge gymnaiseelever i Västerås möjlighet att studera i andra länder genom 

att kommunal skolpeng också ska gälla för studier vid svensk skola 

utomlands som är godkänd av skolverket. 
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Motionären anför att studier utomlands bör stimuleras i ett allt mer globalt 

och internationellt samhälle. Detta skulle stärka valfriheten. Att skolpengen, 

exklusive inackorderingsbidrag, går till svensk eller utländsk skola torde 

vara kostnadsneutralt. 

 

Ärendet har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.      

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2017-04-19 och 

beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

 

1. Motionen avslås. 

 

32 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. 

 

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

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure 

Eriksson (C) om nedläggning av Bäckbyskolan. 

 

34 Dnr KS 2017/00505-1.2.1 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
ledarskap 
    

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om ledarskap. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2017-04-27 
 

 
 

21 (23) 

 

 

35 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) anmäldevid sammanträdet 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. 

 

36 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 sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om Tidö slott och dess viktiga kultur- och turismverksamhet. 

 

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

Ärendebeskrivning 

Bengt-Åke Nilsson (L) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till förskolenämndens ordförande Amanda Agestav (KD) 

om brist på förskoleplatser. 

 

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 sammanträdet den 9 mars 2017 en 

interpellation ställd till förskolenämndens ordförande Amanda Agestav (KD) 

om löner för pedagoger i förskolan. 
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39 Dnr KS 2017/00425-1.2.1 
Fråga från (L) till Kulturnämndens ordförande om 
bibliotekariernas situation 
    

Ärendebeskrivning 

Roger Haddad (L) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en fråga 

ställd till kulturnämndens ordförande Marita Öberg Molin (S) om 

bibliotekariernas situation. 

 

40 Dnr KS 2017/00506-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om konkurrens 
mellan verksamheter med kommunala bidrag och företag 
    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid sammanträdet den 9 mars 2017 en fråga 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om 

konkurrens mellan verksamheter med kommunala bidrag och företag. 

 

41 Dnr KS 2017/00731-1.2.1 
Fråga från (M) till ordförande i Nämnden för idrott och friluftsliv 
angående belysning på vägen till Ridskolan på Rocklunda 
    

Ärendebeskrivning 

Catharina Piper (M) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en fråga 

ställd till ordförande i Nämnden för idrott och friluftsliv Hans Stergel (C) om 

belysning på vägen till ridskolan på Rocklunda. 

 

42 Dnr KS 2017/00717-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om den 
nedbrunna Sjökrogen 
    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en fråga 

ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om den 

nedbrunna Sjökrogen. 
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43 Dnr KS 2017/00666-1.2.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om kampanjen 
"Krisberedskapsveckan" 
    

Ärendebeskrivning 

Jan Plewako (M) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en fråga ställd 

till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om kampanjen 

"Krisberedskapsveckan". 

 

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

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en 

interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure 

Eriksson (C) om brister i skolans arbetsmiljö. 

 

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

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki (V) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en 

interpellation ställd till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

ordförande Carin Lidman (S) om brister i skolans arbetsmiljö. 

 

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

Ärendebeskrivning 

Anna Maria Romlid (V) anmälde vid sammanträdet den 6 april 2017 en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om Mälarhamnar. 

 

47 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


