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§1 Dnr KS 1810641-

Protokollsjustering

Beslut
Anna Maria Romlid (V) utses att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden.

Justerandes signatur Utdragsbcstvrkande
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§2 Dnr KS 1810725-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs, med tillägg av överläggningsärende 
gällande bildande av länssamordningsförbund i Västmanland.

2. Paragraferna 1 -11 är offentliga.

3. Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD) anmäler varsitt nämnd
initiativ.

4. Caroline Frisk (SD) anmäler övrig fråga om anställningsförfaranden 
gällande chefers anhöriga utifrån artikel i VLT.

Justerandes sisnatur Utdracsbeslvrkande
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§3 Dnr KS 1810063-

Information - Händelse på Vasagatan

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Joakim Peimer informerar om sin upplevelse av händelse på Vasagatan i juni 
2023.

Justerande» sicnalur Utdraesbestyrkande
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§4 Dnr KS 1810300-

Information - Genomförande av arrangemang på nyårsnatten

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Alf Westerdahl informerar om genomförandet av nyårsfirandet på 
Fiskartorget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§5 Dnr KS 1810046-

Information - MEX-verksamheten

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Isabell Lundberg informerar om verksamheten inom mark- och 
exploateringsenheten.

Justerandes sisnatur Utdrassbestvrkande
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§6 Dnr KS 2020/01742-1.5.2

Beslut - Återrapportering av uppdrag om Västeråsgåva till nya 
studenter

Beslut
1. Västerås stad finansierar årligen maximalt 300 presentkort till ett värde av 
400 kronor per kort. Korten används som gåva till nyinflyttade studenter vid 
Mälardalens universitet som blivit kommunmedlemmar under det år som de 
ansöker om gåvan.

2. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till formån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt 
följande:

”Vi befinner oss i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge. Vi behöver vända 
på varje krona så att vi kan dämpa effekterna för skola och omsorg i 
Västerås. Staden måste vända på varje krona. Eftersom bidraget är begränsat 
till maximalt 300 studenter så behandlas inte alla nya studenter som blir 
kommunmedlemmar lika (samtidigt måste det vara begränsat för att kunna 
budgetera). Frågan blir hur många studenter är det som skriver sig här och 
som inte får något Västeråskort? Att man får ett kort när man skriver sig här 
har hitintills inte används i någon omfattande marknadsföring.”

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 2 december 2020 stadsledningskontoret i uppdrag 
att:

1. Finansiera maximalt 300 citypresentkort till ett värde av 400 kronor per 
kort som gåva till studenter vid Mälardalens högskola som är nyinflyttade 
och som blivit kommunmedlemmar i Västerås under perioden 15 juni 2020 
till 31 mars 2022.

2. Följa upp och utvärdera insatsen under juni 2022.

3. Se över om stödet är ändamålsenligt och om det därför bör finnas kvar 
kommande år. Dessutom får stadsledningskontoret, inför ett eventuellt beslut 
om gåva under 2022, i uppdrag att föra dialog med studentkåren kring hur ett 
stöd till studenter i Västerås alternativt skulle kunna vara utformat.

Under 2021 har totalt 300 citypresentkort delats ut. Det är mångdubbelt fler 
än som delats ut tidigare år. Tidigare sköttes administrationen av 
Mälardalens studentkår och ett krav för att få ta del av förmånen var 
medlemskap i kåren.

Uppföljningen av insatsen visar att antalet studenter i Västerås som tagit del 
av möjligheten att kvittera ut en Västeråsgåva har ökat kraftigt. Det tyder på 

Justerandes sianatur Utdraasbestvrkande

Mk
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att detta uppfattas som en attraktiv gåva. Därför föreslås att Västeråsgåvan i 
form av citypresentkort permanentas.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Västerås stad finansierar årligen maximalt 300 presentkort till ett värde av 
400 kronor per kort. Korten används som gåva till nyinflyttade studenter vid 
Mälardalens universitet som blivit kommunmedlemmar under det år som de 
ansöker om gåvan.

2. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar avslag på beslutssats 1 och 2 i stadslednings
kontorets förslag.

Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner inledningsvis att det finns två förslag avseende besluts
sats 1 och 2, dels avslag från Elisabeth Unell (M), dels bifall från Amanda 
Grönlund (KD). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommun
styrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut 
avseende beslutssats 3 och att kommunstyrelsen därmed beslutar i enlighet 
med detta.

Kopia till
Mälardalens universitet

Västerås city samverkan

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§7 Dnr KS 2023/00042-3.3.5

Beslut - Vite för försenad byggnadsskyldighet gällande 
fastigheten Södra Källtorp 2

Beslut
I enlighet med punkt 20 i köp- och genomförandeavtal tecknat den 8 februari 
2021 utdöms vite om 1 554 775 kronor till EA fastigheter AB för försenad 
byggnadsskyldighet gällande fastigheten Södra Källtorp 2.

Ärendebeskrivning
EA fastigheter AB har förvärvat Södra Källtorp 2 av Västerås stad. I köp- 
och genomförandeavtalet mellan parterna regleras att EA fastigheter AB har 
byggnadsskyldighet genom att färdigställa samtliga 50 bostäder och 
anläggningar inom fastigheten senast under december 2022. Med färdigställa 
avses att bostäderna ska ha slutbesked. Om slutbesked inte finns ska EA 
fastigheter AB erlägga ett vite om 62 191 kronor per berörd bostadsenhet.

Endast 25 av 50 bostäder hade slutbesked vid 2022 års utgång och EA 
fastigheter AB har därmed inte fullföljt byggnadsskyldigheten i enlighet med 
avtalet. Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen ska 
utdöma ett vite om 62 191 kronor per bostadsenhet för de 25 bostadsenheter 
vilka inte är färdigställda, totalt 1 554 775 kronor.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

I enlighet med punkt 20 i köp- och genomförandeavtal tecknat den 8 februari 
2021 utdöms vite om 1 554 775 kronor till EA fastigheter AB för försenad 
byggnadsskyldighet gällande fastigheten Södra Källtorp 2.

Kopia till
Fastighetsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestvrkandc
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§8 Dnr KS 2022/01679-1.2.1

Beslut - Tillsättande av näringslivsutskott

Beslut
Ett näringslivsutskott inrättas som nämndberedning för näringslivsfrågor 
från och med den 1 februari 2023.

Reservation
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabeth Unells (M) förslag enligt 
följande:

"Staden har idag ett näringslivsråd med representanter från näringslivs- 
organisationerna. I näringslivsrådet är gruppledarna för alla partier 
representerade. Näringslivsfrågorna och ett bra näringslivsklimat är oerhört 
viktiga frågor för Västerås och ett ansvar för den högsta ledningen. Det vill 
säga kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens presidium. Det 
finns därför ingen anledning att tillsätta en ny ytterligare politisk 
organisation som ett näringslivsutskott. Alla de frågor som beskrivs att 
utskottet ska ansvara för är strategiska frågor för kommunstyrelsen.

I ärendebeskrivningen blandas begreppen ihop. I förslaget till beslut används 
både benämningen "utskott" och "nämndberedning" vilket enligt kommunal
lagen är två olika saker. I ett utskott är endast ledamöter och ersättare från 
den aktuella nämnden valbara och valet ska se enligt bestämmelserna för 
proportionella val. I en nämndberedning däremot får ledamöter utanför den 
aktuella nämnden utses. Kommunstyrelsen bör följa kommunallagen och 
vara konsekvent i sin terminologi för att undvika begreppsförvirring."

Roger Haddad (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Erik Johanssons (SD) förslag.

Ärendebeskrivning
För att få ökat fokus och underlätta samarbete och utveckling av näringslivs
frågor inom Västerås stad föreslås att ett näringslivsutskott inrättas. 
Näringslivsutskottet ska ha följande uppgifter:

- Bevaka och bereda framskrivningen, efterlevnaden och uppföljningen av 
näringslivsprogrammet.

- Ansvara för och medverka vid stadens reguljära möten med näringslivets 
representanter inom ramen för näringslivsrådet.

- Ha insyn i hanteringen av ansökningar till bidragsportföljen och följa upp 
insatser kopplade till densamma.

Justerandcs signatur Utdraesbestyrkande
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- Följa arbetet med platsvarumärket och borga för den politiska 
förankringen.

- Bevaka efterlevnaden och uppföljningen av evenemangsstrategin.

- Ha insyn i hanteringen av ansökningar till evenemangsstödet och följa upp 
insatser kopplade till densamma.

- Samverka med landsbygdsrådet vid intressegemenskap eller överlappande 
uppgifter och frågor.

- Samverka med stadens övriga nämnder och styrelser i ovanstående frågor.

Näringslivsutskottet ska bestå av kommunstyrelsens förste vice ordförande, 
kommunstyrelsens andre vice ordförande och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande. Kommunstyrelsens förste vice ordförande fungerar som 
utskottets ordförande medan de övriga två är ledamöter. Ordförande ansvarar 
för kallelse och dagordning samt protokoll tillsammans med ansvarig 
tjänsteman, vilken är näringslivsdirektören.

Näringslivsutskottet sammanträder månatligen och kommunstyrelsen ska 
regelbundet informeras om den beredning och det arbete som sker inom 
utskottet.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Ett näringslivsutskott inrättas som en nämndberedning för näringslivsfrågor i 
Västerås stad från och med den 1 februari 2023.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Roger Haddad (L) och Erik Johansson (SD) yrkar 
avslag på stadsledningskontorets förslag.

Vicki Skure Eriksson (C) och Amanda Grönlund (KD) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels avslag från 
Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall från Vicki Skure Eriksson (C) och 
Amanda Grönlund (KD). Ordföranden föreslår en propositionsordning där 
de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner före
slagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Justerandes sienalur Utdrafisbestvrkande

M



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-18

VÄSTERÅS STAD
Kommunstyrelsen

14 (25)

§10 Dnr KS 1810730-

Beslut - Anmälan av handlingar

Beslut
1. Redovisningen läggs till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen får en genomgång av ärenden om 
betalningsanmärkning och betalningsföreläggande hos 
kronofogdemyndigheten.

3. Kommunstyrelsen får en genomgång av vilka åtgärder som vidtagits för 
att hindra att staden inte betalar tid.

Ärendebeskrivning
Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och hand
lingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde 
anmäls till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Elisabeth Unell (M) yrkar att följande tillägg görs i beslutet:

- Att kommunstyrelsen får en genomgång av ärenden om 
betalningsanmärkning och betalningsföreläggande hos 
kronofogdemyndigheten.

- Att kommunstyrelsen får en genomgång av vilka åtgärder som vidtagits för 
att hindra att staden inte betalar tid.

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att bifalla Elisabeth Unells (M) förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§11 Dnr KS 2023/00209-1.2.2

Anmälan av delegationsbeslut 2023 kommunstyrelsen

Beslut
Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut redovisas för kommunstyrelsen i form av följande listor:

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i kommunstyrelsens diarie- 
serie KS under perioden 2022-12-14 - 2023-01-17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 12 Dnr KS 2022/01603-1.3.4

Beslut - Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för 
Mälarhamnar AB

Beslut
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.

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 förut
sättningarna.

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.

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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

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.

Yrkanden
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att göra ett tillägg i ärendetexten gällande villkor för bolagets VD.

Kopia till
Mälarhamnar AB, Köping kommun

Justerundes signatur Utdragsbestvrkande
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§13 Dnr KS 2022/01711-1.3.2

Beslut - Förändrad taxa för el-mack i Skultuna

Beslut
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.

Ärendebeskrivning
Skultuna kommundelsnämnd fattade under 2020 beslut om att anlägga en så 
kallad elmack i Skultuna. Beslutet innebar att kommundelsförvaltningen fick 
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 kommundels
nämnds 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.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

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.

Kopia till
Skultuna kommundelsnämnd

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-01-18

VÄSTERÄS stad
Kommunstyrelsen

18(25)

§ 14 Dnr KS 2022/01727-1.3.2

Beslut - Antagande av reglemente för Gemensam 
hjälpmedelsnämnd 2023 - 2026

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

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 hjälpmedels
försörjning 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 samverkans- 
avtalet för nämnden reviderats. Hjälpmedelsnämnden har därefter beslutat att 
rekommendera regionen och respektive kommun att anta förslaget till 
reglemente och samverkansavtal.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensam hjälpmedelsnämnd 
2023 - 2026 godkänns.

Kopia till
Region Västmanland

Justcrandes signatur Utdragsbestvrkandc
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§15 Dnr KS 2020/00926-1.6.1

Beslut - Yttrande över revisionsrapport 2020:8, Granskning av 
strategisk kompetensförsörjning

Beslut
Ärendet återemitteras för att kompletteras med vilka åtgärder som staden 
vidtar inom kompetensförsörjningsområdet.

Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Västerås stad genomfört en 
granskning med syftet att bedöma om stadens arbete rörande strategisk 
kompetensförsörjning bedrivs med tillräcklig styrning, kontroll och 
uppföljning.

Byggnadsnämnden, Grundskolenämnden och äldrenämnden härjämte 
kommunstyrelsen och stadsledningskontoret varit föremål för granskningen 
enligt revisionsrapporten.

Revisionsrapporten internremitterades till byggnadsnämnden, grundskole
nämnden och äldrenämnden för yttrande under hösten 2022.

Samtliga nämnder arbetar på olika sätt aktivt med kompetensförsörjning och 
tar viktiga initiativ för att säkra stadens behov av kompetenta medarbetare.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 8 december 2022 
januari 2022 antas och överlämnas till Västerås stads revisorer.

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yrkanden
Roger Haddad (L) yrkar

- Att berörda nämnder till kommunstyrelsen återrapporterar vidtagna och 
planerade åtgärder senast i juni 2023.

- Att följande tillägg görs i handlingen:

”1 oktober 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ansvaret för hur 
kompetensförsörjningsfrågorna ska organiseras. Det uppdraget åter- 
rapporterades till kommunstyrelsen den 26 oktober 2022 och i rapporten 
framgår att stadsledningskontoret HR fick uppdraget att utveckla en ny 
övergripande samordningsstruktur inom området.

Från Liberalernas sida tycker vi det är viktigt att detta framgår även i svaret 
på denna revisionsrapport då den berör det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjningsfrågorna.'’

Justerandes signatur Utdragsbeslvrkande
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Elisabeth Unell (M) och Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till Roger Haddads 
(L) förslag.

Amanda Grönlund (KD) yrkar att ärendet återemitteras för att kompletteras 
med vilka åtgärder som staden vidtar inom kompetensförsörjningsområdet.

Proposition
Ordföranden finner efter överläggning att kommunstyrelsen är överens om 
att återremittera ärendet för komplettering.

Kopia till
Byggnadsnämnden

Grundskolenämnden

Äldrenämnden

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§16 Dnr KS 2022/00319-1.5.2

Överläggning - Bildande av Länssamordningsförbund i 
Västmanland

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

UtdraesbcstvrkandeIjusterandes signatur

/w
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§17 Dnr KS 2023/00208-2.8.6

Stadsdirektören informerar

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Stadsdirektör Helene Öhrling informerar om följande: 

- Ny vision för Västerås stad.

- Arbetet med årsplanen.

Justerandes signatur Utdracsbestvrkande
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§18 Dnr KS 1810168-

Övriga frågor

Caroline Frisk (SD) väcker fråga om anställningsförfaranden gällande 
chefers anhöriga utifrån artikel i VLT. Helene Öhrling svarar att det inte 
finns något formellt förbud för chefer att anställa anhöriga men att de bör 
förankra hos överordnade chefer i fall det blir aktuellt.

Utdraesbestyrkande
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§ 19 Dnr KS 2023/00288-2.5.0

Nämndinitiativ från (M) om obligatoriska tjänster för nämnderna

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M), Eleonore Lundkvist (M) och Anna Nordin (M) anmäler 
ett nämndinitiativ om obligatoriska tjänster för nämnderna.

Utdraesbestvrkandc
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§ 20 Dnr KS 2023/00287-2.5.0

Nämndinitiativ från (SD) om att underlätta för familjer och 
företag i vinter

Beslut
Nämndinitiativet anmäls.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) anmäler ett nämndinitiativ om 
att underlätta för familjer och företag i vinter.

Justerandes sienalur Utdraesbestyrkande


