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

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut: 
Föredragningslistan fastställs. 

 

3 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
 

4 Dnr KS 2019/00011-3.1.2 
Information om aktuella detaljplaner 2019 
 

5 Dnr KS 2020/01640-1.1.1 
Val av ny ordförande i kommunfullmäktige efter Lars Kallsäby 
(C) 

Förslag till beslut: 
1. Lars Kallsäby (C) entledigas från uppdraget som ordförande i 
kommunfullmäktige från och med den 16 november 2020.  

2. XX väljs till ny ordförande i kommunfullmäktige från och med den 16 
november 2020.  

Ärendebeskrivning 
Lars Kallsäby (C) som har valts till ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag från den 16 november 
2020. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

6 Dnr KS 2020/01671-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Kallsäby (C) 

Förslag till beslut: 
Lars Kallsäby (C) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 16 november 2020.  

Ärendebeskrivning 
Lars Kallsäby (C) som har valts till ledamot i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag från den 16 november 
2020. Fyllnadsval bör därför ske.  
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7 Dnr KS 2020/01563-1.1.1 
Val av ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Marita 
Öberg Molin (S) 

Förslag till beslut: 
1. Marita Öberg Molin (S) entledigas från uppdraget som 1:e vice ordförande 
i kommunfullmäktige.  

2. XX väljs till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 
Marita Öberg Molin (S) som har valts till 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.  

 

8 Dnr KS 2020/01559-1.1.1 
Val av ny ordförande i kommunstyrelsen efter Anders Teljebäck 
(S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
kommunstyrelsen. 

2. XX väljs till ny ordförande i kommunstyrelsen intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som har valts till ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

9 Dnr KS 2020/01646-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Ann-Louise Molin 
Östling (S) 

Förslag till beslut: 
1. Ann-Louise Molin Östling (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. XX väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Louise Molin Östling (S) som har valts till ersättare i kommunstyrelsen 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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10 Dnr KS 2020/01649-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Djeila Ahundzada (S) 

Förslag till beslut: 
1. Djeila Ahundzada (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. XX väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Djeila Ahundzada (S) som har valts till ersättare i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

11 Dnr KS 2020/01666-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Anders Teljebäck (S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. 

2. XX väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som har valts till ledamot i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

12 Dnr KS 2020/01558-1.1.1 
Val av nytt kommunalråd i Västerås stad efter Anders Teljebäck 
(S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som kommunalråd. 

2. XX väljs till nytt kommunalråd intill det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som har valts till kommunalråd mandatperioden 2018-
2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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13 Dnr KS 2020/01561-1.1.1 
Val av ny ordförande i Västerås Stadshus AB efter Anders 
Teljebäck (S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som ordförande i Västerås 
Stadshus AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Västerås Stadshus AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som valts till ordförande i Västerås Stadshus AB för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

14 Dnr KS 2020/01645-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Stadshus AB efter Ann-Louise 
Molin Östling (S) 

Förslag till beslut: 
1. Ann-Louise Molin Östling (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
Västerås Stadshus AB.  

2. XX väljs till ny ersättare i Västerås Stadshus AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Louise Molin Östling (S) som valts till ersättare i Västerås Stadshus AB 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

15 Dnr KS 2020/01648-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Stadshus AB efter Djeila 
Ahundzada (S) 

Förslag till beslut: 
1. Djeila Ahundzada (S) entledigas från uppdraget som ersättare i Västerås 
Stadshus AB.  

2. XX väljs till ny ersättare i Västerås Stadshus AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Djeila Ahundzada (S) som valts till ersättare i Västerås stadshus AB för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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16 Dnr KS 2020/01679-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås Stadshus AB efter Anders 
Teljebäck (S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås 
Stadshus AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås Stadshus AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som valts till ledamot i Västerås Stadshus AB för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

17 Dnr KS 2020/01560-1.1.1 
Val av ny ordförande i Västerås marknad och näringsliv AB efter 
Anders Teljebäck (S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som ordförande i Västerås 
marknad och näringsliv AB. 

2. XX väljs till ny ordförande i Västerås marknad och näringsliv AB till och 
med 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som har valts till ordförande i Västerås marknad och 
näringsliv AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

18 Dnr KS 2020/01568-1.1.1 
Val av ny ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte efter Anders 
Teljebäck (S) 

Förslag till beslut: 
1. Anders Teljebäck (S) entledigas från uppdraget som ledamot i 
Mälardalsrådets rådsmöte. 

2. XX väljs till ny ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte intill det sammanträde 
då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar 
nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Anders Teljebäck (S) som har valts till ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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19 Dnr KS 2020/01644-1.1.1 
Val av ny ordförande i Mälarenergi AB efter Staffan Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
Mälarenergi AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Mälarenergi AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Mälarenergi AB för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

20 Dnr KS 2020/01642-1.1.1 
Val av ny ordförande i Mälarenergi Försäljning AB efter Staffan 
Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
Mälarenergi Försäljning AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Mälarenergi Försäljning AB till och med den 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Mälarenergi Försäljning AB 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

21 Dnr KS 2020/01643-1.1.1 
Val av ny ordförande i Mälarenergi Vattenkraft AB efter Staffan 
Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
Mälarenergi Vattenkraft AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Mälarenergi Vattenkraft AB till och med den 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Mälarenergi Vattenkraft AB 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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22 Dnr KS 2020/01641-1.1.1 
Val av ny ordförande i Västerås stads Strategiska fastigheter AB 
efter Staffan Jansson (S)  

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i Västerås 
stads Strategiska fastigheter AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Västerås stads Strategiska fastigheter AB till 
och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Västerås stads Strategiska 
fastigheter AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

23 Dnr KS 2020/01636-1.1.1 
Val av ny ordförande i Västerås Fastighet Kungsängen AB efter 
Staffan Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i Västerås 
Fastighet Kungsängen AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Västerås Fastighet Kungsängen AB till och 
med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Västerås Fastighet 
Kungsängen AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

24 Dnr KS 2020/01637-1.1.1 
Val av ny ordförande i Geddeholms AB efter Staffan Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
Geddeholms AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Geddeholms AB till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Geddeholms AB för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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25 Dnr KS 2020/01638-1.1.1 
Val av ny ordförande i Västerås flygfastigheter AB efter Staffan 
Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i Västerås 
flygfastigheter AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Västerås flygfastigheter AB till och med den 
31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Västerås flygfastigheter AB 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

26 Dnr KS 2020/01639-1.1.1 
Val av ny ordförande i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB efter 
Staffan Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ordförande i 
Utvecklingsfastigheter i Västerås AB.  

2. XX väljs till ny ordförande i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till och 
med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som valts till ordförande i Utvecklingsfastigheter i 
Västerås AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

27 Dnr KS 2020/01650-1.1.1 
Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Anna 
Grön (S) 

Förslag till beslut: 
1. Anna Grön (S) entledigas från uppdraget som ersättare i individ- och 
familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Anna Grön (S) som har valts till ersättare i individ- och familjenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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28 Dnr KS 2020/01647-1.1.1 
Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Staffan 
Jansson (S) 

Förslag till beslut: 
1. Staffan Jansson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i individ- och 
familjenämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i individ- och familjenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Jansson (S) som har valts till ledamot i individ- och familjenämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

29 Dnr KS 1810731- 
Entledigande av Alexandra Olsson (S) som ersättare i 
grundskolenämnden 

Förslag till beslut: 
Alexandra Olsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
grundskolenämnden. 

Ärendebeskrivning 
Alexandra Olsson (S) som har valts till ersättare i grundskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

30 Dnr KS 2020/01652-1.1.1 
Val av ny 1:e vice ordförande och ledamot i grundskolenämnden 
efter Carin Lidman (S) 

Förslag till beslut: 
1. Carin Lidman (S) entledigas från uppdraget som 1:e vice ordförande i 
grundskolenämnden. 

2. XX väljs till ny 1:e vice ordförande i grundskolenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Carin Lidman (S) som har valts till 1:e vice ordförande i grundskolenämnden 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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31 Dnr KS 2020/01651-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Alexandra Olsson 
(S) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Alexandra Olsson (S) som har valts till ersättare i grundskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

32 Dnr KS 2020/01608-1.1.1 
Val av ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd efter Åke 
Johansson (L) 

Förslag till beslut: 
1. Åke Johansson (L) entledigas från uppdraget som ledamot i Skultuna 
kommundelsnämnd. 

2. XX väljs till ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Åke Johansson (L) som har valts till ledamot i Skultuna kommundelsnämnd 
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 

 

33 Dnr KS 2020/01634-1.1.1 
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Joakim Widell (KD) 

Förslag till beslut: 
1. Joakim Widell (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val. 

Ärendebeskrivning 
Joakim Widell (KD) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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34 Dnr KS 2020/01508-1.1.1 
Val av ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
efter Barbro Sahlén (MP) 

Förslag till beslut: 
1. Barbro Sahlén (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande. 

2. XX väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Barbro Sahlén (MP) som har valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske. 

 

35 Dnr KS 2020/01464-1.1.1 
Val av ny ersättare i Miljö- och konsumentnämnden efter Ann-
Sofie Karlström (SD) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Sofie Karlström (SD) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
miljö- och konsumentnämnden. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

36 Dnr KS 2020/01429-1.4.1 
Beslut - Skattesats för Västerås stad 2021 

Förslag till beslut: 
Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 20,36 procent. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare år har Västerås stads skattesats beslutats i samband med beslut om 
årsplan. Eftersom kommunstyrelsen kommer att upprätta förslag till årsplan 
under november månad, behöver beslut om skattesats fattas i separat ärende 
som behandlas av kommunstyrelsen under oktober månad. 

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Lag 
(2019:835). 

Västerås stads skattesats föreslås vara oförändrad, dvs 20,36 %. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 20,36 procent. 

 

37 Dnr KS 2020/00049-1.4.2 
Beslut - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2020 för Västerås 
stad               

Förslag till beslut: 
1. Delårsrapporten per den 31 augusti 2020 för Västerås stad läggs till 
handlingarna. 

2. Nämnder med underskott ska noga analysera orsakerna och sätta in 
åtgärder för nå en ekonomi i balans inför 2021. 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport 2 per 31 augusti för staden och koncernen överlämnas från 
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.  

Prognosen för Västerås koncern är 938 mnkr (917), vilket är 182 mnkr bättre 
än budgeterat. Den stora förbättringen återfinns inom Västerås stad. 
Koncernen, exklusive Västerås stad, prognostiserar ett resultat om 579 mnkr 
(595), en försämring med 67 mnkr jämfört med budget. Västerås Strategiska 
Fastigheter AB säljer en fastighet och prognostiserar därför en positiv 
budgetavvikelse om 23 mnkr. Mälarenergi AB redovisar däremot en negativ 
budgetavvikelse om 90 mnkr på grund av minskad värmeförsäljning samt 
vikande elpriser. 

Prognosen för Västerås stad är 360 mnkr (3,7 % av skatter och generella 
statsbidrag), där förbättrad skatteprognos, ökade generella statsbidrag, 
reavinster och exploateringsöverskott avsevärt förbättrar prognosen. I stort 
sett samtliga nämnder visar också stora förbättringar i sitt resultat. En stark 
bidragande orsak till nämndernas förbättrade prognoser är den kompensation 
staten ger för sjuklönekostnader och merkostnader till följd av den pågående 
Coronapandemin. I prognosen är beräkningen att merkostnader för Corona 
ersätts till 100 % mot tidigare bedömning om 75 %. 

Skatteprognosen från augusti visade en förbättring jämfört med den i april 
med 189 mnkr beroende på att lönesumman, genom permitteringslöner, 
bedöms öka mer än tidigare antagande. Avvikelsen mot årets budget blir då  
-62 mnkr.  

Prognosen för finansnettot helåret 2020 är -8 mnkr, vilket är 91 mnkr lägre 
än årets budget. Orsaken till det låga finansnettot är framförallt 
realisationsförluster vid försäljning av värdepapper, främst i pensionsfonden. 
När börserna föll under våren minskade staden, i enlighet med reglerna i 
finanspolicyn, aktieexponeringen i portföljen till förmån för säkrare 
räntefonder i syfte att skydda kapitalet 

Prognos på underskott finns i tre nämnder, även utan effekter av Corona. Det 
gäller individ- och familjenämnden (-88 mnkr), äldrenämnden (-12 mnkr) 
och utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (-10 mnkr).   
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Stadens investeringsram är 1 405 mnkr. Prognosen är att 83 % kommer att 
genomföras. Totalt i koncernen är investeringsprognosen 3 567 mnkr. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Delårsrapporten per den 31 augusti 2020 för Västerås stad läggs till 
handlingarna. 

2. Nämnder med underskott ska noga analysera orsakerna och sätta in 
åtgärder för nå en ekonomi i balans inför 2021. 

 

38 Dnr KS 2020/01422-1.2.1 
Beslut - Ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund (MBR) och överlåtelseavtal för utökat förbund 
från 1 januari 2021 

Förslag till beslut: 
1. Kommunalförbundet Mälardalens brand- och räddningsförbunds förslag 
till ny förbundsordning godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021. 

2. Principerna för överlåtelseavtal mellan Mälardalens brand- och 
räddningsförbund och respektive kommun (Arboga, Kungsör och Köping) 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör genom direktionen i Västra 
Mälardalens kommunalförbund (VMKF) skickade under 2019 en förfrågan 
och ett önskemål om inträde i Mälardalens brand- och räddningsförbund 
(MBR) gällande Räddningstjänsten i respektive kommun. 

I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med 
Räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR leder 
Räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var att 
förbereda för ett samgående från 1 januari 2021. 

Under året har MBR utrett hur ett samgående kan organiseras. MBR har tagit 
fram ett förslag till ny förbundsordning med tillhörande överlåtelseavtal. Ny 
förbundsordning ska beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige 
(nuvarande och nya medlemmar) för att förbundet ska kunna träda ikraft den 
1 januari 2021. 

Västerås stad fick under augusti månad ett förslag till ny förbundsordning för 
Mälardalens brand- och räddningsförbund med tillhörande överlåtelseavtal 
på remiss. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2020-09-16 att 
godkänna förslag till yttrande och överlämna det till Mälardalens brand- och 
räddningsförbund. 

Remiss till samtliga kommuners kommunstyrelse gick ut den 19 augusti 
2020. Samtliga kommuner har inkommit med remissvar.   

Mälardalens brand- och räddningsförbund har efter mottagandet av yttranden 
från berörda kommuner antagit en reviderad förbundsordning vid MBR:s 
direktion den 22 augusti 2020. 
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Beslut om ny förbundsordning för MBR och tillhörande överlåtelseavtal ska 
vara fattat av respektive kommuns kommunfullmäktige senast vid november 
månads utgång för att förbundet ska komma att träda i kraft den 1 januari 
2021.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunalförbundet Mälardalens brand- och räddningsförbunds förslag 
till ny förbundsordning godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021. 

2. Principerna för överlåtelseavtal mellan Mälardalens brand- och 
räddningsförbund och respektive kommun (Arboga, Kungsör och Köping) 
godkänns. 

 

39 Dnr KS 2020/01435-2.5.5 
Beslut - Kvittningsemission av förlagslån för Mälarenergi Elnät 
AB 

Förslag till beslut: 
1. Mälarenergi Elnät AB får i uppdrag att genomföra en nyemission. Detta 
ska ske i form av en kvittningsemission där emissionsbeloppet kvittas mot 
Mälarenergi AB fordran på Mälarenergi Elnät AB. Kvittningsemission ska 
genomföras med 78 120 nya aktier till en kurs på 100 kr per aktie d.v.s. 7 
812 000 kr samt en överkurs om 382 788 000 kr. Detta beslut gäller under 
förutsättning att samtliga ägare i Mälarenergi Elnät AB fattar motsvarande 
beslut om nyemission i respektive kommunfullmäktige.   

2. Mälarenergi AB godkänns teckna andel av nyemitterade aktier enligt 
punkten 1, motsvarande Mälarenergi ABs befintliga ägarandel. 

3. Mälarenergi AB godkänns göra justeringar i gällande aktieägaravtal med 
anledning av nyemissionen 

4. Staffan Jansson utses till ordinarie ägarombud samt Niklas Gunnar till 
ersättande ägarombud   

Ärendebeskrivning 
Mälarenergi Elnät AB har fått förändrade ekonomiska förutsättningar i och 
med skärpt reglering av elnätsavgifterna. Det får till följd att bolagets 
intäkter och resultat minskar. Soliditeten (långsiktiga betalningsförmågan) 
riskerar att sjunka till en allt för låg nivå och under ägarnas krav. 
Mälarenergi Elnät AB kommer dessutom att ha svårt att göra avdrag för hela 
räntekostnaden i sin deklaration på grund av nya ränteavdragsbegränsnings-
regler.  

Mälarenergi AB har en fordran (förlagslån) på Mälarenergi Elnät AB. 
Förlagslånet uppgår till 390,6 mnkr med en ränta på 10 % vilket innebär att 
Mälarenergi Elnät AB årligen betalar 39,06 mnkr i ränta till bolaget.  

Förslaget är att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet som innebär 
att det egna kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 600 mnkr och 
att förlagslånet i sin helhet avslutas. 
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Mälarenergi Elnät AB ska efter transaktionerna genomförts lämna utdelning 
med motsvarande räntebeloppet till Mälarenergi AB eller i den omfattning 
som ägardirektivet föreskriver 

Stadsledningskontoret föreslår att Mälarenergi Elnät AB får genomföra 
kvittningsemission och att Mälarenergi AB får teckna nyemitterade aktier 
enligt ovan.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Mälarenergi Elnät AB får i uppdrag att genomföra en nyemission. Detta 
ska ske i form av en kvittningsemission där emissionsbeloppet kvittas mot 
Mälarenergi AB fordran på Mälarenergi Elnät AB. Kvittningsemission ska 
genomföras med 78 120 nya aktier till en kurs på 100 kr per aktie d.v.s. 7 
812 000 kr samt en överkurs om 382 788 000 kr. Detta beslut gäller under 
förutsättning att samtliga ägare i Mälarenergi Elnät AB fattar motsvarande 
beslut om nyemission i respektive kommunfullmäktige.   

2. Mälarenergi AB godkänns teckna andel av nyemitterade aktier enligt 
punkten 1, motsvarande Mälarenergi ABs befintliga ägarandel. 

3. Mälarenergi AB godkänns göra justeringar i gällande aktieägaravtal med 
anledning av nyemissionen 

4. Staffan Jansson utses till ordinarie ägarombud samt Niklas Gunnar till 
ersättande ägarombud   

 

40 Dnr KS 2020/01349-1.2.1 
Beslut - Mälarenergi AB förvärv av aktier i Fibra AB 

Förslag till beslut: 
1. Under förutsättning att Hallstahammars kommun och SEVAB Strängnäs 
Energi AB också godkänns förvärva aktier i Fibra AB godkänns Mälarenergi 
AB, org.nr. 556448-9150, förvärv av Arboga kommuns aktier och en andel 
av Eskilstuna Energi och Miljö AB:s aktier i Fibra AB, org.nr 556907-6200 i 
enlighet med aktieöverlåtelseavtal.  

2. Aktieägaravtal enligt bilaga 1, godkänns.  

3. Bolagsordning för Fibra AB, org,nr. 556907-6200, enligt bilaga 2, 
godkänns. 

4. Mälarenergi AB ska redovisa den slutliga köpeskillingen i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet § 3 för Västerås Stadshus AB.  

Ärendebeskrivning 
Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, 
Arboga och Strängnäs på uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna 
Energi & Miljö (EEM), Hallstahammar kommun, Arboga kommun och 
SEVAB Strängnäs Energi. Fibra AB ägs gemensamt av nätägarna och finns 
till för att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra 
nätet snabbare, och för att driva på konkurrensen och tjänsteutveckling bland 
leverantörerna.  
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Fibra äger den aktiva utrustningen i de olika näten och driftövervakar 
stadsnäten, medan nätägarna i de olika orterna äger fibernätverket. All 
kundkontakt vid försäljning och anslutningar sker av Fibra på uppdrag av 
nätägarna, därefter ska de olika tjänsteleverantörerna sköta kundkontakten 
och betala ersättning till Fibra. Nätägarna erhåller kvartalsvis en 
upplåtelseavgift från Fibra AB för att täcka sina kostnader för 
nätinvesteringarna och driftkostnad för det passiva nätet. 

Ägarandelar innan förvärv av aktier: 

Arboga kommun 9 st, 1,6 % 

Hallstahammar kommun 19 st, 3,4 % 

SEVAB Strängnäs Energi 59 st, 10,6 % 

Eskilstuna Energi & Miljö AB 142 st, 25,4 % 

Mälarenergi AB 330 st, 59,0 %     

Arboga kommun och EEM har deltagit i bredbandssamarbetet inom Fibra 
AB genom delägarskap och upplåtelseavtal med Fibra av egen fiber inom 
Arboga respektive Eskilstuna kommun. 

Arboga kommun och EEM har beslutat att säga upp sina respektive 
upplåtelseavtal och aviserat att de vill utträda som ägare i Fibra. Utträde av 
de båda delägarna innebär att Fibras verksamhet avvecklas i de utträdande 
kommunerna och därmed lämnar de anslutna kunderna Fibras nät. Bolagets 
kunder i Arboga utgör mindre än 0,5 % av bolagets totala kundstock och 
motsvarande andel för Eskilstuna är ca 22%. Arbogas kunder har sedan 2018 
lämnat Fibras nät och Eskilstunas kunder kommer att lämna nätet den 1 
januari 2021. Efter att de sista kunderna har lämnat nätet utgör Fibras totala 
kundstock ca 62 000 anslutna kunder istället för dagens 79 000 kunder.  

De tre kvarvarande ägarna har visat intresse av att överta aktierna. Dialog 
har förts mellan samtliga ägare om överlåtelsen av aktierna, vilket utmynnat 
i bifogat aktieöverlåtelseavtal (Bilaga 3) och följande ägarandelar efter 
överlåtelsen:   

Mälarenergi 452 st, 80,86 % 

Hallstahammar 26 st, 4,65 % 

SEVAB 81 st, 14,49 %   

Stadsledningskontoret föreslår att Mälarenergi AB får förvärva ytterligare 
aktier i Fibra AB för att bibehålla sin andel av Fibras verksamhet som utförs 
i Västerås kommun.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Under förutsättning att Hallstahammars kommun och SEVAB Strängnäs 
Energi AB också godkänns förvärva aktier i Fibra AB godkänns Mälarenergi 
AB, org.nr. 556448-9150, förvärv av Arboga kommuns aktier och en andel 
av Eskilstuna Energi och Miljö AB:s aktier i Fibra AB, org.nr 556907-6200 i 
enlighet med aktieöverlåtelseavtal.  

2. Aktieägaravtal enligt bilaga 1, godkänns.  
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3. Bolagsordning för Fibra AB, org,nr. 556907-6200, enligt bilaga 2, 
godkänns. 

4. Mälarenergi AB ska redovisa den slutliga köpeskillingen i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet § 3 för Västerås Stadshus AB.  

 

41 Dnr KS 2019/00633-1.5.2 
Beslut - Möjlighetsstudie Stockholm-Oslo 

Förslag till beslut: 
Reservat för snabbjärnväg enligt Möjlighetsstudien Stockholm-Oslo, genom 
Västerås kommun, ska inte längre utgöra en planeringsförutsättning i 
kommande samhällsplanering. 

Ärendebeskrivning 
Västerås stad arbetar för att huvudstäderna Stockholm och Oslo ska knytas 
samman med en attraktiv järnvägsförbindelse där Västerås ska utgöra en av 
nodstäderna längs stråket. 

Utifrån den Möjlighetsstudie som är framarbetade av konsultfirman Norsk 
Bane i samverkan med vissa länsstyrelser, regioner och kommuner i Sverige 
längs stråket Stockholm-Oslo, tillkom spårreservat för en ny snabbjärnväg i 
delar av stråket genom Västerås kommun, när Västerås Översiktsplan 2026 
reviderades 2017. 

Möjlighetsstudien bygger på att både persontrafik och godstrafik i stråket 
Stockholm - Oslo ska kunna använda en framtida snabbjärnväg för att uppnå 
en restid mellan huvudstäderna under tre timmar. Stråket är framarbetat från 
väster till öster men har inte nått längre österut än Västerås kommungräns 
mot Enköpings kommun. Således är stråket enligt Möjlighetsstudien inte 
färdigstuderat och finns inte med som en planeringsförutsättning hos alla 
kommuner som berörs i stråket.  

Efter det att Möjlighetsstudien med snabbjärnväg genom Västerås kommun 
togs fram, har Trafikverket tagit fram en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
Stockholm-Oslo - Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, 
Slutrapport, november 2017 (TRV 2017/14854). ÅVS:en pekar ut att 
järnvägstrafiken mellan huvudstäderna, i stråket genom Västmanland, 
fortsatt ska gå på Mälarbanan i befintlig sträckning samt att järnvägen ska 
möjliggöra max tre timmars restid mellan Stockholm och Oslo. 

Sedan 2018 är Västerås stad en av sex delägare i bolaget Oslo-Stockholm 
2.55 AB. Bolaget driver arbetet med att påvisa samhällsnyttor och 
finansieringsmöjligheter för infrastrukturinvesteringarna i järnvägsnätet. 
Bolaget arbetar i linje med de utredningar som Trafikverket har tagit fram. 
Region Västmanland är också en av delägarna i bolaget Oslo-Stockholm 
2.55 AB. Även Region Västmanland arbetar i linje med Trafikverket och ser 
att Mälarbanan fortsatt är det stråk genom länet som är aktuellt för en 
järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 
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Reservat för snabbjärnväg enligt Möjlighetsstudien Stockholm-Oslo, genom 
Västerås kommun, ska inte längre utgöra en planeringsförutsättning i 
kommande samhällsplanering. 

 

42 Dnr KS 2020/00466-1.4.2 
Beslut - Godkännande av utbetalning av partistöd för 2021 

Förslag till beslut: 
Utbetalning av partistöd för 2021 godkänns.        

Ärendebeskrivning 
Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Enligt lagen är 
ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala demo-
kratin. Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-04 § 162 att utifrån ändringar 
i kommunallagen anta nya regler för kommunalt partistöd i Västerås 
kommun. 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 
fyra månader efter det att representationen upphört. Partistöd för ledamot 
som saknar partitillhörighet utbetalas enligt kommunallagen till det parti som 
ledamoten representerade innan utträdet. 

För att partistöd ska utbetalas måste en redovisning lämnas in där det fram-
går att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till redovis-
ningen ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier har 
inkommit med redovisning och granskningsrapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Utbetalning av partistöd för 2021 godkänns.        

 

43 Dnr KS 2018/00861-1.3.2 
Beslut - Revidering av riktlinjer för partistöd 

Förslag till beslut: 
Reviderad riktlinje för kommunalt partistöd antas.        

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 4 juni 2014 utifrån förändringar i kommunal-
lagen en ny riktlinje för partistöd. En revidering gjordes sedan av fullmäktige 
den 12 april 2018 när dokumentet uppdaterades gällande partistödets 
koppling till basarvode.  

I riktlinjen anges att redovisning av partistöd ska lämnas in till kommunfull-
mäktige senast den första maj varje år. Enligt kommunallagen ska dock 
redovisningen lämnas in senast sex månader efter redovisningsperiodens 
slut, vilket innebär den sista juni. En korrigering har därför gjorts i riktlinjen 
så att datumet överensstämmer med vad som anges i kommunallagen. 
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I den nu gällande versionen står också att om redovisningen inte lämnats in 
till kommunfullmäktige inom föreskriven tid så utbetalas inget partistöd för 
nästkommande år. För att ge utrymme för kommunfullmäktige att besluta 
om detta i varje enskilt fall har denna skrivning ändrats så att kommunfull-
mäktige kan neka utbetalning av partistöd.   

Utöver ovanstående ändringar har även hänvisningarna till kommunallagen 
uppdaterats så att kapitel och paragrafer stämmer med den senaste versionen 
av lagen.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Reviderad riktlinje för kommunalt partistöd antas.        

 

44 Dnr KS 2020/01294-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2020 

Förslag till beslut: 
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Uppdragen 2014/00583, 2014/01013, 2016/00562, 2019/00065, 
2019/01496, 2020/000196 avslutas. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-
mäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. 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. 

Redovisningen gäller per den 14 september 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Uppdragen 2014/00583, 2014/01013, 2016/00562, 2019/00065, 
2019/01496, 2020/000196 avslutas. 

 

45 Dnr KS 2020/01293-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
hösten 2020 

Förslag till beslut: 
Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 
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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.  

Redovisningen gäller per den 14 september 2020. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 14 oktober 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

 

46 Dnr KS 2019/00403-1.6.1 
Beslut - Svar på revisionsrapport 2019:1, Granskning av 
Digitalisering 

Förslag till beslut: 
Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Granskningen pekar på att Västerås stad i flera avseenden bedriver ett 
ändamålsenligt digitaliseringsarbete, och att det finns en organisation på 
plats som på sikt utgör en god grund för det fortsatta arbetet. Granskningen 
påpekar dock att det saknas en tydlig struktur för hur digitaliseringsarbetet 
ska styras och följas upp. Enligt granskningen tar sig detta uttryck i att bland 
annat stadens verksamheter inte konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål på 
området i verksamhetsplaner eller liknande på ett tillfredsställande sätt, att 
stadens övergripande handlingsplan för digital förnyelse inte konkretiseras 
tillräckligt och att uppföljningen baseras på dialog snarare än redovisning av 
prestationer och resultat i dokumentform. Granskningen betonar också att det 
saknas en stadsövergripande modell för riskanalyser vid 
digitaliseringsprojekt.  

Mot bakgrund av granskningens slutsatser lämnas följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen: 

Tillse att ansvarsfördelning och resurstilldelning specificeras för aktiviteter i 
handlingsplanen för digital förnyelse 

Säkerställer en strukturerad och ändamålsenlig uppföljning av stadens 
samlade digitaliseringsarbete 

Tar fram riktlinjer för hur samt när riskanalyser ska genomföras inom 
digitaliseringsprojekt  
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Kommunstyrelsen ser positivt på granskningen av stadens 
digitaliseringsarbete, då den på ett bra sätt belyser genomförda 
framgångsrika satsningar på området och pekar ut punkter som behöver 
förstärkas för att digitaliseringsarbetet ska kunna bli effektivare och mer 
ändamålsenligt framöver.  

Kommunstyrelsen tar till sig av rekommendationen om att på ett tydligare 
sätt specificera ansvar och resurstilldelning för aktiviteter i handlingsplanen 
för digital förnyelse. Kommunstyrelsen vill dock påpeka att det i arbetet med 
revideringen av handlingsplanen för år 2019 ställdes krav på att 
dimensionerna ansvar och tidsplan för respektive aktivitet skulle tillföras. 
Därmed är denna rekommendation delvis redan omhändertagen. 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget också belysa vikten av att inte låsa 
upp digitaliseringsarbetet helt och hållet vid en fastslagen och på förhand 
specificerad handlingsplan. I många avseenden är det gynnsamt med tydliga 
ramar och då ska dessa också sättas, men ett effektivt och ändamålsenligt 
digitaliseringsarbete kräver också ett visst utrymme för flexibilitet och 
snabba beslut i stunden. Därför har ett förslag lämnats om att inrätta en 
central innovations- och utvecklingsbudget för stadsgemensamma och 
snabba behov som ska förstärka de satsningar som redan finns i nämndernas 
budget för digital utveckling.  

Kommunstyrelsen håller med om vikten av att säkerställa en strukturerad 
och ändamålsenlig uppföljning av stadens samlade digitaliseringsarbete. 
Kommunstyrelsen ser också att detta område har utvecklingspotential. En 
anledning till att uppföljningen i nuläget inte är tillräckligt strukturerad är att 
det saknas en tydlig överblick över de utvecklingsinitiativ som pågår runtom 
i stadens verksamheter. Utan en sådan kännedom är det svårt att bedriva ett 
strukturerat uppföljningsarbete. Därför pågår just nu ett arbete med att 
inventera stadens strategiskt viktiga utvecklingsinitiativ som på ett eller 
annat sätt tar stöd av digitalisering eller innovativa arbetssätt. Denna 
överblick ska presenteras som en prototyp på en webbplats, och utvärderas 
därefter. Med utgångspunkt i överblicken kommer ställningstaganden kring 
det fortsatta arbetet med överblicken och uppföljning av stadens initiativ att 
göras. 

När det gäller granskningens rekommendation om riskanalyser inom ramen 
för digitaliseringsprojekt vill kommunstyrelsen belysa att det finns 
instruktioner för informationsklassning med stöd av SKR:s verktyg Klassa-
info, stöd för konsekvensbedömningar inom dataskydd samt en modell för 
systemsäkerhetsanalys, men anser att detta arbete kan vidareutvecklas och 
inte minst spridas runt om i organisationen på ett bättre sätt.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 
september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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47 Dnr KS 2020/01588-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma i Nya Västerås 
Flygplats AB 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Nya Västerås Flygplats AB extrastämma företräda stadens 
aktier. 
2. Att instruera röstombuden att rösta för ny bolagsordning för Nya Västerås 
Flygplats AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 1 oktober 2020, § 232, 
dnr KS 2020/01007.  
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2020, § 232, dnr KS 
2020/01007 att revidera bolagsordningen för Nya Västerås Flygplats AB på 
så sätt att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter istället för 
det som gäller idag, av lägst fem och högst nio ledamöter. 
Kommunfullmäktige beslutade också i samma ärende att bolagsstyrelsen i 
Nya Västerås Flygplats AB ska bestå av 11 ledamöter 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 4 november 
2020. Protokollsutdrag läggs på bordet.  

 

48 Dnr KS 2020/01351-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Nya Västerås 
Flygplats AB 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Nya Västerås Flygplats AB extrastämma företräda stadens 
aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 
Nya Västerås Flygplats AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 
september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 1 och 3. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, 
punkt 1 och 3, beslutade att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Nya 
Västerås Flygplats AB utfärda att instrumentflygplatsverksamheten samt all 
annan verksamhet som bedrivs inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad 
senast 31 december 2022. 

Beslutade att Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter 
Aktiebolag får genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till 
Västerås Stadshus AB senast den 31 december 2020 redovisa sina 
avvecklingsplaner för verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB 
och de delar av verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som 
omfattas av punkt 2. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 
september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Nya Västerås Flygplats AB extrastämma företräda stadens 
aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 
Nya Västerås Flygplats AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 
september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 1 och 3. 

 

49 Dnr KS 2020/01354-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Västerås 
Flygfastigheter AB 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Västerås Flygfastigheter AB extrastämma företräda stadens 
aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 
Västerås Flygfastigheter AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 
september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 2 och 3. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, 
punkt 2 och 3, beslutade att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås 
Flygfastigheter Aktiebolag utfärda att de delar av 
instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller bedrivs i Västerås ska 
upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022. Direktivet 
avseende avveckling i denna del avser inte den fasta egendomen. 

Beslutade att Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter 
Aktiebolag får genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till 
Västerås Stadshus AB senast den 31 december 2020 redovisa sina 
avvecklingsplaner för verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB 
och de delar av verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som 
omfattas av punkt 2. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 
september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Västerås Flygfastigheter AB extrastämma företräda stadens 
aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 
Västerås Flygfastigheter AB enligt Kommunfullmäktiges beslut den 3 
september 2020, § 185, dnr 2020/00690, punkt 2 och 3. 
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50 Dnr KS 2020/01355-1.1.1 
Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Västerås 
Stadshus AB 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Västerås Stadshus AB extrastämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 
Västerås Stadshus AB enligt Kommunfullmäktiges beslut 3 september 2020, 
§ 185, dnr 2020/00690, punkt 4. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges beslut 3 september 2020, § 185, dnr 2020/00690, 
punkt 4, beslutade att som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Stadshus 
AB utfärda att bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen om 
avvecklings-processens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut samt 
fastställa en rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda dotterbolagen 
som tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende 
avvecklingsprocessen. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 
september 2020 och beslutade då att lämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

1. Att utse Kennet Julin med Anette Ömossa som ersättare att som 
röstombud på Västerås Stadshus AB extrastämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombuden att rösta för bolagsspecifikt ägardirektiv till 
Västerås Stadshus AB enligt Kommunfullmäktiges beslut 3 september 2020, 
§ 185, dnr 2020/00690, punkt 4. 

 

51 Dnr KS 2019/00444-3.1.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om planering av skolor i 
Västerås 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första att-sats föranleder inga ytterligare åtgärder. 

2. Motionens andra att-sats avslås.  

3. Motionens tredje att-sats föranleder inga ytterligare åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har inkommit med en motion gällande planering av skolor i 
Västerås. I motionen framgår bland annat att moderater anser att det 
föreligger brister i den långsiktiga planeringen av skollokaler kopplat till den 
förväntade demografisk utvecklingen av staden. För att åtgärda bristerna 
föreslås i motionen: 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna, 
byggnadsnämnden och fastighetsnämnden ta fram en plan för hur, baserat på 
förväntad demografisk utveckling, det långsiktiga behovet av skolor och 
skollokaler i olika delar av Västerås ska tillgodoses. 
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2. Att planen ska ha en tidshorisont på 20 år. 

3. Att planen ska uppdateras varje år.     

Motionen har remiterats till Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, 
Grundskolenämnden, Förskolenämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 15 april 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Motionens första att-sats föranleder inga ytterligare åtgärder. 

2. Motionens andra att-sats avslås.  

3. Motionens tredje att-sats föranleder inga ytterligare åtgärder. 

 

52 Dnr KS 2019/01612-2.7.3 
Beslut - Svar på motion från (KD) om ett tryggare Västerås 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Amanda Agestav (KD) har i en motion ifrån augusti 
2019 under rubriken Ett tryggare Västerås, yrkat att reglementet för 
kommunstyrelsen revideras för att säkerställa att det övergripande arbetet får 
en hög prioritet i kommunstyrelsens arbete och att kommunstyrelsen ska få i 
uppdrag att revidera reglementet för stadsledningskontoret för att hålla ihop 
det övergripande trygghetsarbetet i Västerås.  Kommunfullmäktige remitter-
ade motionen till kommunstyrelsen för beredning den 5 september 2019.  

Inledningsvis ska framhållas att stadsledningskontoret och dess juristenhet 
håller på att arbeta fram nya reglementen för samtliga nämnder i kommunen. 
Utgångspunkten för detta arbete är att dessa styrdokument ska få en enhetlig 
struktur och innehåll. Med anledning av detta har Sveriges Kommuner och 
Regioners förslag till reglemente för styrelse och nämnder använts. 

Varje nämnds verksamhetsområde har särskilt gåtts igenom för att säker-
ställa att beskrivningen av varje organs ansvar är korrekt och begriplig.  
Stadsledningskontoret bedömer att det inom kort bör finnas slutversioner av 
förslag på nya reglementen som kommunstyrelsens kan skicka på remiss till 
stadens samtliga nämnder. I det reglemente som idag gäller för kommun-
styrelsen framgår att styrelsen har ett övergripande ansvar för trygghets-
frågor i kommunen och ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor.  

I 6 kap. 44 § kommunallagen anges att fullmäktige ska anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente innehåller alltså 
uppgifter om vilka arbetsformer som gäller för nämnden och vilken verk-
samhet som respektive nämnd ska bedriva och ha ansvar för. I ett reglemente 
kan någon prioritet mellan olika verksamhetsområden eller ansvar som 
åligger en nämnd, inte göras.  
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När det gäller motionärens andra att-sats, den om att revidera reglementet för 
stadsledningskontoret för att hålla ihop det övergripande trygghetsarbetet i 
Västerås, är det oklart var motionären egentligen avser då det inte finns 
något reglemente eller motsvarande för stadsledningskontoret. Reglemente 
finns endast för nämnder och styrelsen. I detta sammanhang ska det dock 
framhållas att stadsledningskontoret har arbetat fram en Policy för det trygg-
hetsskapande och brottsförebyggande arbete i Västerås stad 2020-2025. 
Kommunstyrelsen antog detta dokument den 27 maj 2020. Policyn är 
planerad att behandlas av kommunfullmäktige i september 2020.  

Under rubriken ärendebeskrivning i kommunstyrelsens beslut om policyn i 
framgår följande: "Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att se över hur det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska 
vara organiserat. Som en del i detta, och med utgångspunkt från program för 
social hållbarhet har förslag på policy för stadens trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete tagits fram. Kopplat till uppdraget har kommunen 
även tecknat en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten. Inom 
ramen för denna har arbetet med att ta fram s.k. Medborgarlöften påbörjats, 
vilka ska följas upp i samband med återrapportering av policyn. Framtagan-
det av relevanta indikatorer för att få till en bra återrapportering, uppföljning 
och analys av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är under 
utveckling.  

I enlighet med tidigare beslut ska det operativa trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet främst samordnas av nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande och arbetet ska bedrivas tillsammans i samverkan med 
övriga berörda nämnder, civilsamhälle, myndigheter och näringsliv. 
Utgångspunkten i detta arbete ska vara föreliggande policy. 

Syftet med Västerås stads policy för trygghetsskapande och brottsförebygg-
ande arbete är att klargöra mål och ansvarsförhållanden och på så sätt skapa 
en trygg och hållbar stad. Policyn föreslås gälla under perioden 2020-2025. 
Policyn ska bidra till att förebygga brott genom att i positiv riktning påverka 
de skydds- och riskfaktorer som Västerås stad har rådighet över. Kommun-
ens insatser ska bedrivas långsiktigt och strukturerat utifrån ett kunskaps-
baserat arbetssätt, men det ska även finnas en flexibilitet för att satsa där 
behov uppstår."   

Utifrån den samlade beskrivning ovan, förslår stadsledningskontor att 
motionen inte förleder någon ytterligare åtgärd.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

53 Dnr KS 2019/02207-5.2.1 
Beslut - Svar på motion från (M) om att utreda hur arbetslösa 
som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår 
yttre miljö 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.        
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Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell och Claes Kugelberg (M) föreslår i en motion att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda och ta fram modeller för hur 
personer som uppbär försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre 
miljö så att försörjningsstödet eller delar av det kan ersättas av lön för utfört 
arbete. I motionen beskrivs olika arbetsuppgifter som enligt motionärerna 
kan passa för personer som har svårt att komma i arbete, t ex 
röjningsarbeten, renhållning, snöröjning och rensning av rabatter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020 
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

54 Dnr KS 2019/02209-1.3.4 
Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra det 
förebyggande arbetet 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första och andra att-sats avslås. 

2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Dags att förbättra det 
förebyggande arbetet föreslagit att:  

1. Att flytta förebyggande arbetet i Västerås stad från Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande till individ- och familjenämnden.  

2. Att förebyggande verksamhet som är i nära anslutning till skolan 
(fritidsklubbar) flyttas till Grundskolenämnden.  

3. Att tydliggöra Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder 
och det brottsförebyggande arbetet.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 310 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden (GSN), Individ- och 
familjenämnden (IFN) samt Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
(NIFF). Samtliga tre nämnder har inkommit med remissvar. 
Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Gällande motionens första att-sats beskriver IFN att det förebyggande arbetet 
placerades på NIFF i och med den organisationsförändring som gjordes efter 
BUM3-utredningen. Det är ännu inte klarlagt var ansvaret för det 
förebyggande arbetet finns, men NIFF har i huvudsak axlat ansvaret. 
Däremot förväntas IFN driva delar av socialtjänstens förebyggande arbete, 
vilket tyder på att ansvarsfördelningen är oklar.  

IFN anser att omorganisering inte ensamt är lösningen på olika situationer 
även om olika gränssnitt kan förenkla flöden och samverkan mellan olika 
funktioner. Om intentionen är att på olika sätt stärka samverkan mellan 
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socialtjänstens ansvar för tidiga insatser riktade mot individer och/eller 
grupper i riskzon och myndighetsutövningen bedöms nuvarande organisation 
inte optimal. IFN menar att ett tydligare sätt att organisera, som också är 
bättre rustat för snabba anpassningar, är att låta ansvaret för tidiga insatser 
finnas tillsammans med övrig individ- och familjeomsorg, dvs 
myndighetsutövningen och behandlande insatser. Det förebyggande arbete 
som är generellt och riktat till alla ordnas bäst av annan nämnd eftersom den 
verksamheten också ska anpassas till individer som inte är i riskzon för att 
utveckla social problematik. Nämndens mening är att ett klargörande av 
respektive nämnds ansvar är nödvändigt, om det inte bedöms lämpligt att 
förändra organisationen. 

NIFF beskriver att de har i uppdrag att leda och samordna stadens frivilliga 
operativa förebyggande arbete. Det frivilliga förebyggande arbetet når nästan 
alla barn och unga som på frivillig basis besöker familjecentrum med öppna 
förskolan, fritidsklubbar och fritidsgårdar, samt kultur- och 
idrottsverksamhet. Verksamhetsområdet Fritid och förebyggande har varit 
föremål för utredning fyra gånger under de senaste nio åren och dessa 
utredningar har bedömt att verksamheten fungerar effektivt och bör hållas 
ihop. Samverkan och synergieffekter med förskola, skola och socialtjänst har 
säkerställts i stor utsträckning. Nämnden ser därför ingen anledning att 
förändra organisationen för det frivilliga förebyggande arbetet.  

Gällande motionens andra att-sats beskriver NIFF att verksamheten på 
fritidsklubbar och fritidsgårdar utgår från en handlingsplan för år 2020-2026 
som nyligen beslutats. Syftet med verksamheten är att stärka barns och 
ungdomars identitet samt bidra till en meningsfull, aktiv och stimulerande 
fritid. Syftet är också att bidra till socialt hållbara stadsdelar och 
verksamheten ska upplevas som en attraktiv mötesplats i en välkomnande, 
positiv, inspirerande och trygg miljö. Under de senaste nio åren har stadens 
främjande och förebyggande arbete varit föremål för utredning ett flertal 
gånger och såväl ansvar för, som utförande av verksamheterna har varierat 
mellan olika förvaltningar. Sedan snart 14 år är dock familjecentrum, 
fritidsgård, fritidsklubb och förebyggarcentrum organiserade i ett 
verksamhetsområde - Fritid och förebyggande. Fritid och förebyggande finns 
organiserade inom NIFF sedan januari 2019, dessförinnan var det BUF som 
beställde bland annat fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten av den 
numera nedlagda utförarförvaltningen Stöd, fritid och entreprenad.  

GSN beskriver att grundskoleverksamheten är inne i ett intensivt 
utvecklingsarbete som handlar om att utveckla det pedagogiska ledarskapet, 
det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningens kvalitet. Detta arbete 
pågår för fullt och kommer att kräva fokus och prioriteringar under en längre 
tid. Till detta kommer de satsningar som görs på att utveckla det 
systematiska förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet inom 
ramen för den samlade elevhälsans arbete.  

GSN skriver även att det inte finns någon perfekt organisation, alla har sina 
styrkor och svagheter och alltid uppstår det olika former av gränssnitt där 
man behöver hitta sätt att hålla ihop frågor och säkerställa samverkan. 

NIFF och GSN har identifierat ett antal motiv till att fritidsklubbar ska vara 
fortsatt organiserade inom NIFF:  



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2020-10-29 
 

 
 

30 (35) 
 

 

. Verksamheter som har en gemensam logik utifrån styrning och ledning och 
som bygger på vissa gemensamma grundprinciper bör så långt som möjligt 
organiseras i samma förvaltning. Det skollags- och läroplanstyrda arbetet 
inom grundskola och fritidshem följer en logik och utifrån detta har Barn- 
och utbildningsförvaltningen skapat en modell för det systematiska 
kvalitetsarbetet, verksamhetsuppföljning samt skolutveckling för att ge några 
exempel. Det systematiska kvalitetsarbetet och styrmodeller för grundskolan 
utgår från det lagstadgade uppdraget och är inte anpassat eller alltid relevant 
för annan typ av verksamhet så som fritidsklubbar.   

. Fritidsklubbarna är små och sårbara och det är svårt att få till olika 
satsningar och verksamhetsutveckling i en större förvaltning. Samverkan 
mellan fritidsgårdarna och fritidsklubbarna idag innebär att medarbetarna 
kan erbjudas heltidstjänster vilket underlättas av att verksamheterna idag 
tillhör samma förvaltning.  

. Genom nuvarande organisation skapas också förutsättningar för ett nära 
ledarskap.  Att tillföra ytterligare verksamhet, ansvar och medarbetare skapar 
inte goda förutsättningar för att leda och utveckla den lagstadgade 
verksamheten som regleras i skollag och läroplan eller det frivilligt 
förebyggande och främjande arbetet (fritidsklubb).  

. De utmaningar som grundskolan står inför kopplat till utveckling och 
kompetensförsörjning kräver stort fokus från skolans ledare. Att då tillföra 
ytterligare verksamhet kan innebära att utvecklingsarbetet för både nya och 
gamla verksamheter tappar fart och styrning.  

. Erfarenheterna från alla olika organisationsformer under de här åren är att 
fokus läggs på de lagstadgade verksamheterna, dvs. förskola, skola, 
myndighetsutövning och biståndsbedömd verksamhet inom socialtjänsten 
samt vård och omsorg. Detta innebär att det främjande och förebyggande 
arbetet nedprioriteras och i ekonomiskt tuffa tider är det dessa verksamheter 
som först minskas eller läggs ner.  

Gällande motionens tredje att-sats driver Stadsledningskontoret just nu ett 
arbete med att ta fram en policy för det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet i Västerås. Policyn har varit på remiss och en 
omarbetad version finns nu på förslag för beslut. I policyn finns förslag på 
organisation och ansvar som innebär att det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet genomförs på fyra nivåer: Inriktande nivå, 
Strategisk nivå, Taktisk nivå och Operativ nivå. I policyn tydliggörs 
Kommunstyrelsens ansvar för strategiska trygghetsåtgärder och det 
brottsförebyggande arbetet. För att möjliggöra en praktisk tillämpning av 
policyn kommer en stadsövergripande handlingsplan att tas fram. Ett 
förtydligande av ansvar och roller kommer arbetas fram i samband med 
framtagandet av handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionens första och andra att-sats avslås mot 
bakgrund av nämndernas yttrande och att motionen tredje att-sats inte 
föranleder någon ytterligare åtgärd. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionens första och andra att-sats avslås. 
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2. Motionen tredje att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

55 Dnr KS 2019/01234-3.6.2 
Beslut - Svar på motion från (M) om möteslokaler på borggården 

Förslag till beslut: 
Motionen bifalles. 

Ärendebeskrivning 
Claes Kugelberg (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om 
möteslokaler på borggården föreslagit att "ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
studera om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt och lämpligt att bygga ett 
fristående hus på borggården enligt mitt skissade förslag samt lämplig 
storlek på byggnaden". 

Kommunfullmäktige har den 13 juni 2019 § 168 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till fastighetsnämnden. 

Fastighetsnämnden har inkommit med remissvar.  

Fastighetsnämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser positivt på att se över möteslokaler 
och arbetsplatser i stadshuset för att få bästa möjliga lokalutnyttjande och att 
lokalerna är ändamålsenliga. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlade under september 2019 en 
utredning som omfattar lokalöversyn av stadshuset. Utredningen ska bland 
annat titta på bevarandevärden, flexibla standardiserade lösningar för 
kontorsutformning, centralisering av konferenslokaler med mera. I 
utredningen ska man också se över borggården och dess användning. I 
upphandlingen har krav ställts på arkitekt-, antikvarie-, konstruktions- och 
installationskompetens.  

Första delen i utredningen kring antikvariska värden är sin slutfas och 
beräknas vara klar inom några veckor. Parallellt görs den andra delen av 
utredningen. Den omfattar vilka möjligheter det finns att utveckla och 
förändra stadshuset utifrån den antikvariska inventeringen och görs av 
arkitekter. Borggården kommer ingå i utredningen då det är ett viktigt 
element i stadshusets utformning. Teknik- och fastighetsförvaltningen 
föreslår därför att aspekten med en byggnad på innergården tas med och 
bedöms inom ramen för utredningen. 

Samtidigt finns ett annat pågående uppdrag att flytta ut medarbetare från 
Stadshuset till lokaler i stadsdelarna, vilket kommer minska antalet 
medarbetare i Stadshuset. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen bifalles. En utredning av 
lokalöversyn av stadshuset inklusive borggården beställdes i september 
2019. Det totala behovet av kontor, allmänna utrymmen och 
konferenslokaler samt effektivisering och placeringen av dessa kommer att 
beaktas i utredningen.     
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen bifalles. 

 

56 Dnr KS 2019/02179-3.6.2 
Beslut - Svar på motion från (SD) om bestämmelser för den 
byggda och anlagda fysiska miljön 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna inkom med en motion till fullmäktige den 6 november 
2019 med ett yrkande om "att bestämmelser för den byggda och anlagda 
fysiska miljön tas fram enligt motionens intentioner". Motionen beskriver 
behovet av att staden tar ansvar för de gestaltningsmässiga och 
arkitektoniska aspekterna i stadsbyggandet. Motionen exemplifierar också 
med andra städer som redan har denna typ av gestaltnings- och 
arkitekturdokument. 

Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss och inkom den 26 februari 
2020 med ett remissyttrande. 

Byggnadsnämnden bedömer att motionens intentioner tas om hand i 
kommande arbete med Västerås arkitekturprogram. Arbetet med ett 
arkitekturprogram har, på uppdrag av byggnadsnämnden, redan initierats av 
förvaltningen. Då ett arkitekturprogram berör flera nämnder och 
förvaltningar kommer det att framställas till kommunstyrelsen för beslut om 
uppdrag och ett beslutsunderlag är på väg fram.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

57 Dnr KS 2020/00370-2.6.0 
Beslut - Svar på motion från (M) om ökat fokus på inköps- och 
upphandlingsfrågor i Västerås stad 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Enes Bilalovic och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken "Ökat 
fokus på Inköps- och upphandlingsfrågor i Västerås Stad" framfört att staden 
ska utreda vilka åtgärder som krävs för att Inköps- och upphandlingsfrågorna 
ska få ökat fokus i Västerås Stad, hur upphandlingsprocessen kan bli 
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effektivare och spara pengar för staden, underlätta för fler företag att lägga 
anbud samt hur administration, samordning och uppföljning av dessa frågor 
kan förbättras.  

Kommunfullmäktige har den 5 mars 2020 § 100 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

58 Dnr KS 2020/01424-2.7.3 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om trygghetskameror i Västerås 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Håkan Ampellindh (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2020 interpellation om 
trygghetskameror i Västerås, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Teljebäck (S). 

 

59 Dnr KS 2020/01327-2.4.9 
Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande om kostnader för kommunfullmäktigemötet natten 
den 3-4 september  

Ärendebeskrivning 
Samuel Stengård (KD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
1 oktober 2020 interpellation om kostnader för kommunfullmäktigemötet 
natten den 3-4 september, ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 
Teljebäck (S). 

 

60 Dnr KS 2020/01329-3.10.4 
Svar på interpellation från (M) och (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande om vilka uppdrag som getts och när med anledning 
av kommunfullmäktiges beslut om avveckling av Västerås 
flygplats 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2020 interpellation om 
vilka uppdrag som getts och när med anledning av kommunfullmäktiges 
beslut om avveckling av Västerås flygplats, ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Anders Teljebäck (S). 
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61 Dnr KS 2020/01530-1.4.2 
Svar på interpellation från (SD) till kommunstyrelsens 
ordförande - i vilken omfattning påverkar de kriminella nätverken 
kommunens ekonomi 

Ärendebeskrivning 
Erik Johansson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
oktober 2020 interpellation om i vilken omfattning de kriminella nätverken 
påverkar kommunens ekonomi, ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Anders Teljebäck (S).  

 

62 Dnr KS 2020/01192-6.1.1 
Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens 
ordförande om indragen skolskjuts från områdena kring 
Barkarö/Enhagen-Ekbacken/Tidö-Lindö samt Rytterne 

Ärendebeskrivning 
Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
september en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande om 
indragen skolskjuts från områdena kring Barkarö/Enhagen-Ekbacken/Tidö-
Lindö samt Rytterne. 

 

63 Dnr KS 2020/01193-3.10.3 
Svar på interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande 
om rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot 
habiliteringsersättning 

Ärendebeskrivning 
Johan Henriksson (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
september en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande om 
rabatt på bussbiljetter för personer som tar emot habiliteringsersättning. 

 

64 Dnr KS 2020/01396-8.5.2 
Svar på interpellation från (SD) till äldrenämndens ordförande 
om Västerås stads upphandling av äldreboenden 

Ärendebeskrivning 
Janeth Persson (SD) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 
oktober 2020 interpellation om Västerås stads upphandling av äldreboenden 
till äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L). 

 

65 Dnr KS 2020/01433-3.3.6 
Svar på interpellation från (M) till fastighetsnämndens 
ordförande om styckebyggartomter i Västerås 
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Ärendebeskrivning 
Stefan Lindh (M) och Claes Kugelberg (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 1 oktober 2020 en interpellation om 
styckebyggartomter i Västerås, ställd till fastighetsnämndens ordförande 
Jesper Brandberg (L). 

 

66 Dnr KS 2020/01431-1.3.6 
Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens 
ordförande om nolltolerans mot mobbning i skolan 

Ärendebeskrivning 
Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 1 oktober 2020 interpellation om nolltolerans mot mobbning i skolan, 
ställd till grundskolenämndens ordförande Anna Lundberg (L). 

 

67 Dnr KS 2020/01430-1.3.6 
Svar på interpellation från (V) till förskolenämndens ordförande 
om vad händer med likvärdigheten i förskolan 

Ärendebeskrivning 
Lars-Erik Nordin (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 
oktober 2020 interpellation om vad händer med likvärdigheten i förskolan, 
ställd till förskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C). 

 

68 Dnr KS 2020/01525-1.3.4 
Svar på interpellation från (V) till Bostads AB Mimers ordförande 
om dolda avgifter 

Ärendebeskrivning 
Shiar Mala Said (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
oktober 2020 interpellation om Mimers dolda avgifter, ställd till Bostads AB 
Mimers ordförande Jesper Brandberg (L).  

 

69 Dnr KS 1842491- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 2019-12-05 
 


