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1 Dnr KS 1810721- 
Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för 
protokollets justering 
    

 

2 Dnr KS 1810575- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

3 Dnr KS 1831789- 
Information om aktuella detaljplaner  
    

 

4 Dnr KS 2018/01829-1.1.1 
Val av ny ersättare i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 
efter Fredrik Melin (C) 

Förslag till beslut: 

1. Fredrik Melin (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

Stads Strategiska Fastigheter AB. 

2. XX väljs till ny ersättare i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB till 

och med 2018-12-31. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Melin (C) som valts till ersättare i Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter AB för perioden 2015-01-01 till 2018-12-31 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

5 Dnr KS 2018/01752-1.1.1 
Val av ny 2:e vice ordförande i Västerås stads Revisorer efter 
Åke Johansson (C) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Johansson (C) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i 

Västerås stads revisorer. 

2. Fredrik Melin (C) väljs till ny 2:e vice ordförande i Västerås stads 

revisorer till och med att revisionsberättelse avlämnas för år 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Johansson (C) som valts till 2:e vice ordförande i Västerås stads 

revisorer för perioden 2015-01-01 till 2019-01-01 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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6 Dnr KS 2018/01691-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads Revisorer efter Kenneth 
Nilsson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Kenneth Nilsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

stads revisorer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer till och med att 

revisionsberättelse avlämnas för år 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kenneth Nilsson (SD) som valts till ledamot i Västerås stads revisorer för 

perioden 2015-01-01 till 2019-01-01 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2014/00751-114 
Revidering av tjänstgöringsperiod för Västerås stads revisorer 

Förslag till beslut: 

1. Västerås stads revisorer är valda för tiden från och med den 1 januari 2015 

och fram till och med att revisionsberättelse avlämnas för år 2018. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Västerås stads revisorers reglemente börjar revisorerna sin tjänst-

göring den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum. 

Revisorernas uppdrag upphör i och med att revisionsberättelse avlämnas för 

det fjärde året.  

Kommunfullmäktige beslutade den 4 december 2014 att Västerås stads 

revisorer är valda för tiden från och med den 1 januari 2015 och fyra år 

framåt. Beslutet behöver därför med hänvisning till reglementet korrigeras. 

 

8 Dnr KS 2018/01528-1.3.4 
Beslut - Uppdrag, skapa en sammanhållen organisation för 
frivilliga, förebyggande och stödjande insatser samt för det 
operativa förebyggande stadsdelsarbetet och fortsatt utreda 
nämndansvar för fritid och förebyggande 

Förslag till beslut: 

2. Revidering av reglemente för Nämnden för idrott och friluftsliv enligt 

bilaga 2 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 6 december 2017 att ge stadsdelningskontoret i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att avveckla beställar- utförar-

modellen i Västerås stad med särskilt fokus på förvaltningen för stöd, fritid 

och entreprenad samt Västerås stad vård och omsorg. Utförarorganisationer-

na Skultuna kommundelsnämnd och Servicepartner ingick också i över-

synen. 
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Utgångspunkten för översynen var att sträva efter en mer enhetlig och styr-

bar organisationsmodell, att skapa en mer effektiv förvaltning och förut-

sättningar för att öka kvalitet och effekter av verksamheten. Den 20 juni 

2018 beslutade kommunstyrelsen att föreslagna förändringar skulle genom-

föras (Dnr 2017/02173). 

För verksamhetsområdet Fritid och förebyggande och det operativa före-

byggande stadsdelsarbetet gavs ett följduppdrag att utreda olika alternativ för 

det framtida nämndansvaret med målsättning att ansvaret kan ges av 

fullmäktige till berörd nämnd för kommande mandatperiod och att 

tjänstemannaorganisationen kan inleda sitt arbete från den 1 januari 2019. 

Utredningen biläggs i bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslut var att stadsledningskontoret får i uppdrag att skapa 

en sammanhållen organisation för frivilliga, förebyggande och stödjande 

insatser samt för det operativa förebyggande stadsdelsarbetet och fortsatt 

utreda nämndansvar för fritid och förebyggande och redovisa till kommun-

styrelsen under september 2018.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 septem-

ber 2018 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige 

2. Revidering av reglemente för Nämnden för idrott och friluftsliv enligt 

bilaga 2 godkänns. 

 

9 Dnr KS 2018/01460-1.2.1 
Beslut - Förslag om att avsluta ärenden om äldre revisions-
rapporter 

Förslag till beslut: 

1. Ärendena 2011/00402, 2012/00351, 2013/00468, 2013/00469, 2014/ 

00560, 2014/00651, 2015/00060, 2015/00570, 2015/00739, 2015/01320, 

2016/00493, 2016/01003 och 2016/01268 avslutas. Av bifogad bilaga 

(Registervård SK Öppna revisionsrapporter 2016 - 2011) framgår ytterligare 

information om ärendena.        

Ärendebeskrivning 

De ovan nämnda revisionsrapporterna är gamla och numera inaktuella. De 

har inte rapporterats till kommunfullmäktige och på så sätt sluthanterats. 

Yttranden från de berörda nämnderna har kommit in till kommunstyrelsen 

vad gäller de ärenden som är från 2016, detta framgår av förteckningen 

(registervård SK öppna revisionsrapporter) till detta ärende. Ärendena 

rapporteras istället nu och förslaget är att de därefter avslutas. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 

september 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Ärendena 2011/00402, 2012/00351, 2013/00468, 2013/00469, 2014/ 

00560, 2014/00651, 2015/00060, 2015/00570, 2015/00739, 2015/01320, 

2016/00493, 2016/01003 och 2016/01268 avslutas. Av bifogad bilaga 

(Registervård SK Öppna revisionsrapporter 2016 - 2011) framgår ytterligare 

information om ärendena. 

 

10 Dnr KS 2018/01693-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 juni 2018 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 juni 

2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

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

2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 

rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 

inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av-

brutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas 

till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av insats 

samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal april till och med juni 2018.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 

september 2018 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 juni 

2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

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

2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

11 Dnr KS 2018/01692-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 juni 2018 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2018 

anmäls och läggs till handlingarna. 
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Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske kvart-

alsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom tre 

månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska lämnas till kom-

munfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av bistånd samt 

hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- 

och familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal april till och med 

juni 2018.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.        

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 

september 2018 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familje-

nämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal april till och med juni 2018 

anmäls och läggs till handlingarna. 

 

12 Dnr KS 2018/01794-1.4.2 
Beslut - Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige hösten 2018 

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.  

2. Ärende 2018/01230, 2018/00702, 2015/00817 och 2015/00191 avskrivs i 

enlighet med förslag i bilagd redovisning. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 

två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-

mäktige givit nämnder och styrelser men som ännu inte slutförts. I samband 

med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen avseende de 

uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.  

Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och 

ansvariga handläggare på stadsledningskontoret.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 

september 2018 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 

till styrelser och nämnder läggs till handlingarna.   
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2. Ärende 2018/01230, 2018/00702, 2015/00817 och 2015/00191 avskrivs i 

enlighet med förslag i bilagd redovisning. 

 

13 Dnr KS 2018/01793-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
hösten 2018 

Förslag till beslut: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 

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

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

fullmäktige. 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 kommun-

fullmäktige, och dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för 

hantering av motioner. 

Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 

väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 

information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 

om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av 

kommunstyrelsen. Sammanställningen har tagits fram i samarbete mellan 

ansvariga handläggare och stadssekreterare.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 

september 2018 och beslutade då att lämna följande förslag: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

 

14 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


