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

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

3 Dnr KS 2018/02472-3.1.2 
Information om aktuella detaljplaner 
    

 

4 Dnr KS 2018/02523-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads Revisorer efter Tobias 
Utterstedt (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Tobias Utterstedt (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

stads revisorer. 

2. Stefan Handing (SD) väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer till 

och med att revisionsberättelse avlämnats för år 2018. 

Ärendebeskrivning 

Tobias Utterstedt (SD) som valts till ledamot i Västerås stads revisorer till 

och med att revisionsberättelse avlämnats för år 2018 har avsagt sig sitt 

uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

5 Dnr KS 2018/02459-1.1.1 
Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Anders Måwe (M) 

Förslag till beslut: 

1. Anders Måwe (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

förskolenämnden. 

2. Robert Wasserman (M) väljs till ny ersättare i förskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anders Måwe (M) som valts till ersättare i förskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2018-11-29 
 

 
 

3 (23) 

 

 

6 Dnr KS 2018/02537-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Gunilla Kuul 
Jonsson (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Gunilla Kuul Jonsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

grundskolenämnden. 

2. Amanda Agestav (KD) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden intill 

det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Kuul Jonsson (KD) som valts till ersättare i grundskolenämnden 

intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommun-

fullmäktigeval förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

7 Dnr KS 2018/01355-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Anna Nematbakhsh (MP) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Anna Nematbakhsh (MP) har inkommit. Anna Nematbakhsh 

(MP) var vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför 

ske. 

 

8 Dnr KS 2018/02330-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Helena Sannestedt (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Helena Sannestedt (S) har inkommit. Helena Sannestedt (S) 

var vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2018/01865-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Alban Dautaj (S) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Alban Dautaj (S) har inkommit. Alban Dautaj (S) var vald 

till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

10 Dnr KS 2018/02437-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Joacim Eriksson (L) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Joacim Eriksson (L) har inkommit. Joacim Eriksson (L) var 

vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

 

11 Dnr KS 2018/02268-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Janeth Persson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Janeth Persson (SD) har inkommit. Janeth Persson (SD) var 

vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 
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12 Dnr KS 2018/02267-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Tomas Brun (SD) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Västmanlands tingsrätt med beslut om entledigande av 

nämndemannen Tomas Brun (SD) har inkommit. Tomas Brun (SD) var vald 

till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

13 Dnr KS 2018/02538-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås Stadshus AB 

Förslag till beslut: 

1. Asta Lecklin (M) och Åke Johansson (C) väljs till lekmannarevisorer i 

Västerås Stadshus AB från och med den 1 januari 2019 till dess revisions-

berättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås Stadshus AB:s bolagsordning utse 

två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 

2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

14 Dnr KS 2018/02539-1.1.1 
Val av revisorer till Bostads AB Mimer 

Förslag till beslut: 

1. Åke Johansson (C) och Ulf Nygren (M) väljs till lekmannarevisorer i 

Bostads AB Mimer från och med den 1 januari 2019 till dess revisions-

berättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Bostads AB Mimers bolagsordning utse två 

ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 

till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 
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15 Dnr KS 2018/02540-1.1.1 
Val av revisorer till Mälarenergi AB och dotterbolag 

Förslag till beslut: 

1. Elisabeth Löf (S) och Fredrik Domert (L) väljs till lekmannarevisorer i 

Mälarenergi AB och dotterbolagen från och med den 1 januari 2019 till dess 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Mälarenergi AB och dotterbolagens bolags-

ordningar utse två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är från 

den 1 januari 2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

16 Dnr KS 2018/02541-1.1.1 
Val av revisorer till Nya Västerås Flygplats AB 

Förslag till beslut: 

1. Ulf Nygren (M) och Börje Hultin (KD) väljs till lekmannarevisorer i Nya 

Västerås Flygplats AB från och med den 1 januari 2019 till dess revisions-

berättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Nya Västerås Flygplats AB:s bolagsordning 

utse två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 

2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

17 Dnr KS 2018/02542-1.1.1 
Val av revisorer till Strategiska Fastigheter AB och 
dotterbolagen  

Förslag till beslut: 

1. Jörgen Eklund (S) och Barbara Conte (MP) väljs till lekmannarevisorer i 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter och dess dotterbolag från och med den 

1 januari 2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås Stads Strategiska Fastigheter och 

dess dotterbolags bolagsordningar utse två ordinarie lekmannarevisorer. 

Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att revisionsberättelse 

har avlämnats för år 2022. 
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18 Dnr KS 2018/02543-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås Marknad och Näringsliv AB 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Linderborg (V) och Hannah Widmark (S) väljs till lekmanna-

revisorer i Västerås marknads och näringslivsaktiebolag från och med den 1 

januari 2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås marknads och näringslivsaktie-

bolags bolagsordning utse två ordinarie lekmannarevisorer. Uppdrags-

perioden är från den 1 januari 2019 till dess att revisionsberättelse har 

avlämnats för år 2022. 

 

19 Dnr KS 2018/02544-1.1.1 
Val av revisorer till Mälarhamnar AB 

Förslag till beslut: 

1. Elisabeth Löf (S) väljs till ordinarie lekmannarevisor och Börje Hultin 

(KD) till ersättare i Mälarhamnar AB från och med den 1 januari 2019 till 

dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Mälarhamnar AB:s bolagsordning utse en 

ordinarie lekmannarevisor och en ersättare. Uppdragsperioden är från den 1 

januari 2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

20 Dnr KS 2018/02545-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås Parkerings AB  

Förslag till beslut: 

1. Åke Johansson (C) och XX väljs till revisorer i Västerås Parkerings AB 

från och med den 1 januari 2019 till dess att revisionsberättelse har 

avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västerås Parkerings AB:s bolagsordning utse 

två ordinarie revisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess 

att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 
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21 Dnr KS 2018/02546-1.1.1 
Val av revisorer till Mälardalens Brand- och räddningsförbund 

Förslag till beslut: 

1. Åke Johansson (C) väljs till revisor i Mälardalens Brand- och räddnings-

förbund från och med den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har 

avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Mälardalens Brand- och räddningsförbunds 

förbundsordning utse en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 

2019 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

22 Dnr KS 2018/02547-1.1.1 
Val av revisorer till Västerås Samordningsförbund 

Förslag till beslut: 

1. Börje Hultin (KD) väljs till revisor i Västerås Samordningsförbund från 

och med den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har avlämnats för år 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige Västerås Samordningsförbunds förbundsordning utse 

en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

 

23 Dnr KS 2018/02548-1.1.1 
Val av revisorer till Teater Västmanland 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Linderborg (V) väljs till revisor i Teater Västmanland från och med 

den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige Teater Västmanlands förbundsordning utse en revisor. 

Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att revisionsberättelse 

har avlämnats för år 2022. 
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24 Dnr KS 2018/02549-1.1.1 
Val av revisorer till Västmanlandsmusiken 

Förslag till beslut: 

1. Jörgen Eklund (S) väljs till revisor i Västmanlandsmusiken från och med 

den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västmanlandsmusikens förbundsordning 

utse en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

25 Dnr KS 2018/02550-1.1.1 
Val av revisorer till Kommunalförbundet Vafab Miljö 

Förslag till beslut: 

1. Barbara Conte (MP) väljs till revisor i Vafab miljö från och med den 1 

januari 2019 till dess revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Vafab miljös förbundsordning utse en 

revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

26 Dnr KS 2018/02551-1.1.1 
Val av revisorer till Västmanlands Kommuner (VK) 

Förslag till beslut: 

1. Asta Lecklin (M) och Elisabeth Löf (S) väljs till revisorer i Västmanlands 

kommuner från och med den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har 

avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Västmanlands kommuners förbundsordning 

utse två revisorer. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

27 Dnr KS 2018/02552-1.1.1 
Val av revisorer till Tidö Slotts stiftelse  

Förslag till beslut: 

1. Tanja Linderborg (V) väljs till revisor i Tidö slotts stiftelse från och med 

den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt Tidö slotts stiftelses reglemente utse en 

revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

 

28 Dnr KS 2018/02553-1.1.1 
Val av revisorer till Von Schinkelska stiftelsen 

Förslag till beslut: 

1. Tanja Linderborg (V) väljs till revisor i von Schinkelska stiftelsen från 

och med den 1 januari 2019 till dess revisionsberättelse har avlämnats för år 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ska enligt von Schinkelska stiftelsens reglemente utse 

en revisor. Uppdragsperioden är från den 1 januari 2019 till dess att 

revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

 

29 Dnr KS 2018/02420-1.3.2 
Beslut - Reviderade bolagsordningar för dotterbolag till Västerås 
Stads Strategiska Fastigheter AB 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i bolagsordningarna 

för Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, Västerås Flygfastigheter AB och 

Västerås fastighet Kungsängen AB. Ändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 

januari 2019. 

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämman utses 

Kennet Julin, med Sofia Wahlund som ersättare. 

3. Röstombudet instrueras att vid bolagsstämman rösta enligt besluten i 

punkt 1 och 2.        

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, Västerås Flygfastigheter AB och 

Västerås fastighet Kungsängen AB är helägda dotterbolag till Västerås Stads 

Strategiska Fastigheter AB, som i sin tur är helägt dotterbolag till Västerås 

Stadshus AB. 

För en rationell och sammanhållen förvaltning av bolagen i nämnda 

fastighetskoncern har det bedömts lämpligt att det föreligger personunionen 

mellan bolagens styrelser. För moderbolaget har fullmäktige den 18 oktober 

2018 valt 13 st ledamöter. Eftersom gällande bolagsordningar för de tre 

dotterbolagen inte medger 13 st styrelseledamöter föreslås ändringar av 

bolagsordningarna enligt bifogat förslag. 

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB har även ytterligare ett dotter-

bolag, Geddeholms AB. Enligt gällande bolagsordning för Geddeholms AB 

får bolagsordningen inte ändras utan regeringens medgivande. 
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Bolagsordningen får därför kvarstå oförändrat och ingår således inte i detta 

förslag.      

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i bolagsordningarna 

för Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, Västerås Flygfastigheter AB och 

Västerås fastighet Kungsängen AB. 

Ändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2019. 

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämman utses 

Kennet Julin, med Sofia Wahlund som ersättare. 

3. Röstombudet instrueras att vid bolagsstämman rösta enligt besluten i 

punkt 1 och 2. 

 

30 Dnr KS 2018/02154-1.1.1 
Val till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB 

Förslag till beslut: 

1. För tiden från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt väljs 

följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för 

Utvecklingsfastigheter i Västerås AB: 

Ordförande: 

Staffan Jansson (S) 

 

1:e vice ordförande: 

Jesper Brandberg (L) 

 

2:e vice ordförande: 

Terese Pransjö (M) 

 

Ledamöter: 

Birgitta Wiklander (S) 

Jan Hammer (S) 

Örjan Rosell (L) 

Dan Edlund (C) 

Mikael Vilbaste (MP) 

Gert Åkerman (M) 

Anders Gestrin (M) 

Gunnar Anell (M) 
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Thomas Stridsman (SD) 

Lars Lithammer (V) 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst 

tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden 

från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska 

utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige 

ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma 

mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar 

sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till 

kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet) 

 

31 Dnr KS 2018/02156-1.1.1 
Val till Västerås Flygfastigheter AB 

Förslag till beslut: 

1. För tiden från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt väljs 

följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Västerås 

Flygfastigheter AB: 

Ordförande: 

Staffan Jansson (S) 

 

1:e vice ordförande: 

Jesper Brandberg (L) 

 

2:e vice ordförande: 

Terese Pransjö (M) 

 

Ledamöter: 

Birgitta Wiklander (S) 

Jan Hammer (S) 

Örjan Rosell (L) 

Dan Edlund (C) 

Mikael Vilbaste (MP) 

Gert Åkerman (M) 

Anders Gestrin (M) 

Gunnar Anell (M) 

Thomas Stridsman (SD) 

Lars Lithammer (V) 
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Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst 

tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden 

från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska 

utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige 

ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma 

mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar 

sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till 

kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet). 

 

32 Dnr KS 2018/02153-1.1.1 
Val till Västerås fastighet Kungsängen AB 

Förslag till beslut: 

1. För tiden från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt väljs 

följande personer till ordförande och ledamöter i styrelsen för Västerås 

fastighet Kungsängen AB: 

Ordförande: 

Staffan Jansson (S) 

 

1:e vice ordförande: 

Jesper Brandberg (L) 

 

2:e vice ordförande: 

Terese Pransjö (M) 

 

Ledamöter: 

Birgitta Wiklander (S) 

Jan Hammer (S) 

Örjan Rosell (L) 

Dan Edlund (C) 

Mikael Vilbaste (MP) 

Gert Åkerman (M) 

Anders Gestrin (M) 

Gunnar Anell (M) 

Thomas Stridsman (SD) 

Lars Lithammer (V) 

Ärendebeskrivning 

I bolagsordningen anges att bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst 

tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden 
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från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska 

utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige 

ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma 

mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar 

sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till 

kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet). 

 

33 Dnr KS 2018/02508-1.3.4 
Beslut - Ändrat namn på nämnden för idrott och friluftsliv 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för idrott och friluftsliv byter fr.o.m. den 1 januari 2019 namn 

till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. 

2. Nämndens reglemente revideras i berörda delar med anledning av 

namnbytet.      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 oktober 2018 om tillägg till nämndens 

verksamhetsområde, varvid fritidsgårdverksamheten samt frivilliga 

främjande, stödjande och förebyggande verksamheter lades till nämndens 

ansvarsområden. De nya ansvarsområdena tillförs den 1 januari 2019, då 

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad läggs ned. 

Med anledning av de nya verksamhetsområdena har det bedömts lämpligt att 

ändra nämndens namn, för att det ska ge en korrekt och rättvisande bild av 

nämndens verksamhet. Det har därvid föreslagits att nämnden fr.o.m. den 1 

januari 2019 ska ha namnet "Nämnden för idrott, fritid och förebyggande".      

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för idrott och friluftsliv byter fr.o.m. den 1 januari 2019 namn 

till Nämnden för idrott, fritid och förebyggande. 

2. Nämndens reglemente revideras i berörda delar med anledning av 

namnbytet.  

 

34 Dnr KS 2018/01149-1.4.2 
Beslut - Godkännande av utbetalning av partistöd för 2019 

Förslag till beslut: 

1. Utbetalning av partistöd för 2019 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. 
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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 

framgår 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 har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Utbetalning av partistöd för 2019 godkänns.  

 

35 Dnr KS 2018/02413-2.1.2 
Beslut - Ändring i ersättningsbestämmelserna för 
förtroendevalda i Västerås kommun 

Förslag till beslut: 

1. Besluta om föreslagen ändring i ersättningsbestämmelserna för 

förtroendevalda i Västerås kommun.        

Ärendebeskrivning 

De politiskta partierna behöver ha rätt att fatta beslut om bidrag till lämpliga 

utbildningar. Därför föreslås om varje politiskt parti med mandat i kommun-

fullmäktige har rätt att fatta beslut om bidrag till nedan nämnda utbildningar, 

under förutsättning att utbildningen till övervägande del behandlar frågor 

inom berörda förtroendevaldas kommunala uppdragsområden. Respektive 

parti disponerar varje mandatperiod ett belopp om 20 % av basarvode per 

mandat i kommunfullmäktige. 

Utbildning av förtroendevalda, som är av generell natur och inte kan 

hänföras till någon särskild nämnd. 

Utbildning som anordnas av parti eller i samarbete mellan parti och 

bildningsförbund eller liknande."      

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Besluta om föreslagen ändring i ersättningsbestämmelserna för 

förtroendevalda i Västerås kommun.    
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36 Dnr KS 2018/01062-1.4.2 
Beslut - Oslo-Stockholm 2.55 AB, ändring i ägarkrets och 
aktieägaravtal 

Förslag till beslut: 

1. Att godkänna att Region Värmland kommunalförbund överlåter sina aktier 

i Oslo-Stockholm 2.55 AB till Region Värmland i samband med 

regionbildningen den 1 januari 2019, 

2. Västerås kommun ska ingå i aktieägaravtal med övriga ägare i Oslo-

Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag, 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas 

av Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun, 

kommunfullmäktige i Karlstad kommun, regionfullmäktige i Region 

Västmanland.      

Ärendebeskrivning 

Oslo-Stockholm är ett intressebolag som till ca 1/6 ägs av Region Örebro län 

genom det helägda dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB. 

Övriga delägare är Örebro kommun genom dess helägda dotterbolag Örebro 

Rådhus AB, Region Värmland - kommunalförbund, Karlstad kommun, 

Region Västmanland och Västerås kommun. Bolaget har som syfte att 

förverkliga en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Oslo - 

Stockholm, med den sträckning, utformning, standard och kvalitet som 

ägarna önskar. 

Den 1 januari 2019 bildas en ny regional politisk organisation i Värmlands 

län genom sammanslagning av verksamheterna i Landstinget i Värmland 

(organisationsnummer 232100-0156) och Region Värmland - 

kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1362). Den sammanslagna 

verksamhetens namn blir Region Värmland med organisationsnummer 

232100-0156. Regionkommunen övertar därmed det regionala 

utvecklingsansvaret, vilket innebär att aktieinnehavet i Oslo - Stockholm 

2.55 övertas från Region Värmland (kommunalförbundet). 

Region Värmland har anmält till bolagets styrelse att aktieöverlåtelsen avses 

att genomföras 2019-01-01 och begärt att då få tillträda som ägare.  

Ägarförändringen är föranledd av organisatoriska skäl, men kräver enligt 

befintligt aktieägaravtal att överlåtelsen godkänns av samtliga aktieägare 

samt att den nya aktieägaren inträder som part i aktieägaravtalet istället för 

nuvarande part. Ett nytt aktieägaravtal bör därför ingås efter överlåtelsen 

med de ändringar jämfört med nuvarande aktieägaravtal som framgår av 

beslutsunderlaget . Bolagsordning och ägardirektiv för bolaget behöver inte 

ändras eftersom den nya verksamhetens namn blir Region Värmland.      

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att godkänna att Region Värmland kommunalförbund överlåter sina aktier 

i Oslo-Stockholm 2.55 AB till Region Värmland i samband med 

regionbildningen den 1 januari 2019, 
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2. Västerås kommun ska ingå i aktieägaravtal med övriga ägare i Oslo-

Stockholm 2.55 AB på villkor enligt förslag, 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas 

av Region Örebro län, kommunfullmäktige i Örebro kommun, 

kommunfullmäktige i Karlstad kommun, regionfullmäktige i Region 

Västmanland.     

 

37 Dnr KS 2018/02329-3.1.2 
Beslut - Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten, 
Västerås, Dp 1877 

Förslag till beslut: 

1. Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten, Västerås, Dp 1877, 

daterad 2017-11-24 rev. 2018-06-05, 2018-09-21, antas. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Miljö-

konsekvensbeskrivning, daterad 2018-05-23.       

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen för del av Västerås 3:69 m.fl., 

Finnslätten, Västerås, Dp 1877 den 11 oktober 2018 och beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen.  Antagandehandlingarna utgörs av 

följande dokument: 

Plankarta, daterad 2017-11-24 rev. 2018-06-05, 2018-09-21 

Planbeskrivning, daterad 2017-11-24 rev. 2018-06-05, 2018-09-21 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2018-05-23.       

Granskningsutlåtande, daterad 2018-09-21 

Syftet med detaljplanen är att utöka Finnslättens industriområde och anpassa 

det efter dagens förutsättningar och förfrågningar om etablering. 

Planområdet är den enda platsen i kommunen, och en av få platser i Sverige, 

som uppfyller det behov som industrietablering av viss dignitet har, bland 

annat markyta, kraftförsörjning och närhet till järnväg. En säkrad tillgång till 

sådan typ av industrimark är strategiskt viktig för såväl Västerås som 

Sverige i helhet för att kunna konkurrera om framtida etablering av 

angelägna verksamhets- och industriföretag.  

Planen har varit utsänd för granskning under tiden 21 juni - 31 augusti 2018. 

Efter granskningen har förtydliganden gjorts i planbeskrivningen kring 

häckning av duvhök och kring åtgärder för att hantera kraftiga skyfall.    

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Detaljplan för del av Västerås 3:69 m.fl., Finnslätten, Västerås, Dp 1877, 

daterad 2017-11-24 rev. 2018-06-05, 2018-09-21, antas. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2018-05-23.       
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38 Dnr KS 2017/00444-1.3.5 
Beslut - Uppdrag, ta fram bullerkartläggning, åtgärdsprogram 
och handlingsplan mot omgivningsbuller 

Förslag till beslut: 

1. Åtgärdsprogram mot buller i Västerås antas att gälla 2019-2023        

Ärendebeskrivning 

Kommuner med fler än 100 000 invånare är skyldiga att kartlägga 

omgivningsbuller och upprätta åtgärdsprogram som eftersträvar att 

omgivningsbuller inte ger skadliga effekter på människors hälsa. 

Kartläggning och åtgärdsprogram är upprättade av Västerås stad i enlighet 

med den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), som 

utgör en förlängning av det europeiska direktivet 2002/49/EG om 

bedömning och hantering av omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet ska 

liksom bullerkartläggningen uppdateras vart 5:e år enligt gällande 

lagstiftning. Den kommuntäckande bullerkartläggningen som rapporterades 

till kommunstyrelsen under 2017 ligger till grund för åtgärdsprogrammet. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att ta fram prioriterade åtgärder samt 

beskriva vilka insatser som krävs för att minska antalet människor som 

utsätts för omgivningsbuller över riktvärdena i befintliga fastigheter och 

miljöer. Åtgärdsprogrammet ska även lyfta fram vad som kan göras i den 

framtida planeringen av till exempel nya bostäder och vägar samt vid 

placering av förskolor och skolor, så att inte antalet människor som utsätts 

för höga bullernivåer ökar.  

De direkta ekonomiska effekterna av åtgärdsprogrammet är den totala 

budget på 1.100.000 kr årligen som föreslås för bullerskyddande åtgärder 

såsom fönsteråtgärder och underhåll av bullerskyddande skärmar. I Tekniska 

nämndens investeringsbudget för 2019 finns 500.000 kr avsatt för underhåll 

av bullerskyddande skärmar. För fönsteråtgärder finns 200.000 kr i Tekniska 

nämndens driftsbudget för 2019 men enligt åtgärdsprogrammet föreslås en 

höjning till 600.000 kr per år för att kunna uppfylla kraven i förordningen 

om omgivningsbuller.  

När åtgärdsprogrammet remitterades konstaterade Tekniska nämnden att det 

innebär en ambitionsökning på 400.000 kr per år för att kunna göra de 

åtgärder som föreslås. Det innebär att Tekniska nämnden behöver tydliggöra 

den årliga ambitionsnivån i kommande handlingsplaner för att i ett 

långsiktigt perspektiv kunna uppfylla åtgärdsprogrammet.   

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Åtgärdsprogram mot buller i Västerås antas att gälla 2019-2023     

 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2018-11-29 
 

 
 

19 (23) 

 

 

39 Dnr KS 2018/02312-1.3.4 
Beslut - Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider 2019: 

7 februari kl. 16:00 

7 mars kl. 16:00 

4 april kl. 16:00 

9 maj kl. 16:00 

13 juni kl. 16:00 

19 juni klockan 08:00 (budgetfullmäktige) 

20 juni (reservdag budgetfullmäktige) 

5 september kl. 16:00 

3 oktober kl. 16:00 

7 november kl. 16.00 

5 december kl. 16.00 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen behandlade den 31 oktober 2018 förslag till 

sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade då att datum för kommunstyrelsens 

sammanträde i februari samt kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 

skulle ses över ytterligare innan beslut. Ett nytt förslag gällande de aktuella 

sammanträdesdagarna har nu utarbetats. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider 2019: 

7 februari kl. 16:00 

7 mars kl. 16:00 

4 april kl. 16:00 

9 maj kl. 16:00 

13 juni kl. 16:00 

19 juni klockan 08:00 (budgetfullmäktige) 

20 juni (reservdag budgetfullmäktige) 

5 september kl. 16:00 

3 oktober kl. 16:00 

7 november kl. 16.00 

5 december kl. 16.00 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2018-11-29 
 

 
 

20 (23) 

 

 

40 Dnr KS 2017/01221-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2017:5, Granskning av investerings-
processen 

Förslag till beslut: 

1. Rapportens rekommendationer får ingå som en del av underlagen i 

pågående översyn av investeringsprocessen. 

2. Rapporten läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Förtroendevalda revisorerna genomförde en granskning av investerings-

processen under hösten 2017 , med syfte att bedöma om kommunstyrelsen 

har säkerställt tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av investerings-

processen. 

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier, intervjuer sam 

granskning av två större investeringsprojekt.  

De funktioner som intervjuats har varit: 

-Lokalförsörjningschef, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

-Idrottschef, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 

-Projektchef Nya Lögarängsbadet och Västerås Hamn, Teknik- och 

fastighetsförvaltningen 

-Projektledare Nya Lögarängsbadet, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

-Processägare Västerås Resecentrum, Stadsledningskontoret 

-Projektchef Mälarporten och Västerås Resecentrum, Teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 

Under genomförandet har ett omfattande antal dokument studerats, vilka 

redovisas i rapporten.      

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapportens rekommendationer får ingå som en del av underlagen i 

pågående översyn av investeringsprocessen. 

2. Rapporten läggs till handlingarna.       
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41 Dnr KS 2017/01456-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om att koncentrera politiskt fokus på 
integration 

Förslag till beslut: 

1. Motionens att-sats 1 och att-sats 2 bifalls. 

2. Motionens att-sats 3 avslås. 

Ärendebeskrivning 

Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) har i en motion med rubriken 

Koncentrera politiskt fokus på integration föreslagit att 

1. ge kommunstyrelsen uppdrag, med en remiss till samtliga nämnder, att ta 

fram lämpliga nyckeltal vad gäller integration i Västerås stad.  

2. dessa nyckeltal årligen mäts och att utvärdering rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

3. Västerås stads integrationsprogram uppdateras med dessa nyckeltal. 

Kommunfullmäktige har den 7 september 2017, § 339, remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionens att-sats 1 och att-sats 2 bifalls. 

2. Motionens att-sats 3 avslås. 

 

42 Dnr KS 2018/00517-2.7.3 
Beslut - Motion från (SD) om att polisanmäla ensamkommande, 
vilka fått sin ålder uppskriven, för bidragsbrott 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD, Jan Johansson 

(SD) och Kaj-Göran Klang (SD) har i en motion med rubriken Motion från 

(SD) om att polisanmäla ensamkommande, vilka fått sin ålder uppskriven, 

för bidragsbrott föreslagit  

Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för kommunen 

att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som fått sin ålder 

uppskriven av Migrationsverket, systematiskt och regelmässigt polisanmäls 

för bidragsbrott. 

Att ge berörd nämnd i uppdrag att återkräva motsvarande summa som var 

och en som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket kostat kommunen i 

extra utgifter kopplade till att personen felaktigt haft en status som barn. 
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Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden. Individ- och 

familjenämnden har inkommit med remissvar. Individ- och familjenämnden 

har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Nämnden konstatterar att påståenden om att ensamkommande som har 

uppgivit fel ålder har inneburit extrakostnader för kommunen är felaktiga.  

Inga bidrag betalas ut till ensamkommande barn och ungdomar. Dessa får 

insatser i form av boende (kost, logi och omvårdnad) samt god man och 

andra behov av stödinsatser, men det utgår inget ekonomiskt bidrag.  

Kommunen erhåller ersättning för dessa kostnader av Migrationsverket. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 

ovanstående.            

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

43 Dnr KS 2017/01893-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) - Förenkla för nyföretagare i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd        

Ärendebeskrivning 

Anna Hård  af Segerstad (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) 

- Förenkla för nyföretagare i Västerås föreslagit  

att införa en e-tjänst för att underlätta för företagare att se vilka tillstånd som 

kan vara aktuella för att kunna ansökan om de kommunala tillstånd som 

behövs för ett nytt företag 

att e-tjänsten ger information/länk om även andra tänkbara tillstånd som kan 

behövas 

Kommunfullmäktige har den 2017-10-05 remitterat motionen till kommun-

styrelsen för beredning.  

Motionen har ej remitterats vidare. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder någon ytterligare 

åtgärd. Bakgrunden är att det i stadens Näringslivsprogram (antaget den 9 

mars 2017) inom ett av Målområdena "Service och myndighetsutövande -  

Västerås erbjuder alltid bästa möjliga möte" har slagit fast att staden ska 

utveckla möjligheten för digitala tjänster. Som en del av detta har stads-

ledningskontoret sedan den 7 september 2017 bedrivit ett utvecklingsarbete i 

samarbete med Västerås Marknad och Näringsliv AB och i första hand 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att utveckla digitala tjänster 

kopplade till tillstånd av olika slag.      
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd       

 

44 Dnr KS 2018/02402-3.12.1 
Interpellation från (KD) till kommunstyrelsens ordförande om att 
inte dubbelrikta Biskopsgatan 
    

Ärendebeskrivning 

Joakim Widell (KD) anmälde vid kommunfullmäktige sammanträde den 8 

november en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om dubbelriktande av Biskopsgatan. 

 

45 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 

Förslag till beslut: 

    

Ärendebeskrivning 

    

 


