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

2
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

3
Dnr KS 2019/00011-3.1.2
Information om aktuella detaljplaner 2019

4
Dnr KS 2019/00517-1.1.1
Anmälan av länsstyrelsens protokoll
Förslag till beslut:
1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Karin Andersson (L) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Västerås
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 4 april 2019. Nu har länsstyrelsens protokoll inkommit. Ny ledamot från och med den 9 maj 2019 är
Birgitta Åkerberg (L) och ny ersättare efter Birgitta Åkerberg (L) är Elin
Asplund (L).

5
Dnr KS 2019/00729-1.1.1
Anmälan av länsstyrelsens protokoll
Förslag till beslut:
1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Jerry Hagberg (SD) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Västerås
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 9 maj 2019. Nu har länsstyrelsens protokoll inkommit. Ny ledamot från och med den 23 maj 2019 är Ewa
Halvarsson (SD) och ny ersättare efter Ewa Halvarsson (SD) är Jens-Ove
Johansson (SD).
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6
Dnr KS 2019/00728-1.1.1
Val av ny ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Jerry Hagberg (SD)
Förslag till beslut:
1. Jerry Hagberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i nämnden
för personer med funktionsnedsättning.
2. Göran Sjödahl (SD) väljs till ny ledamot i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Jerry Hagberg (SD) som valts till ledamot i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

7
Dnr KS 2019/00911-1.1.1
Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Göran Sjödahl (SD)
Förslag till beslut:
1. Göran Sjödahl (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden
för personer med funktionsnedsättning.
2. Nadja Axling (SD) väljs till ny ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Göran Sjödahl (SD) som valts till ersättare i nämnden för personer med
funktionsnedsättning intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

8
Dnr KS 2019/00434-1.4.2
Beslut - Årsstämma i Västerås Stadshus AB 2018
Förslag till beslut:
1. Att utse Sofia Wahlund med Agneta Ánders som ersättare att som röstombud på Västerås Stadshus ABs årsstämma företräda stadens aktier
2. Att instruera röstombuden att rösta för att resultat- och balansräkning
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2018.
3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom
Västerås stad samt den upphandling som gjorts.
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4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Västerås Stadshus AB är moderföretag i en koncern och har till föremål för
sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag
inom Västerås stad.
Koncernens totala omsättning för räkenskapsåret uppgick till 4 379 mnkr,
vilket är en ökning från föregående år med 365 mnkr motsvarande 9,1%.
Koncernens omsättning kommer till största del från två av dotterbolagen
varav Mälarenergi AB står för ca 76% och Bostads AB Mimer för ca 21%.
Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 325 mnkr och uppgår
till 657 mnkr. Resultatökningen beror främst på höjda priser för värme,
vatten, elnät, ökade energivolymer och Bostads AB Mimers försäljning av 4
stycken fastigheter. Moderbolagets resultat efter finansiella poster är 58
mnkr, att jämföra med 53 mnkr föregående år. Huvuddelen av resultatförbättringen är utdelning från Mälarenergi AB på 58 mnkr och 1,4 mnkr
från Bostads AB Mimer.

9
Dnr KS 2019/00097-1.4.2
Beslut - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2019 för Västerås stad
Förslag till beslut:
1. Delårsrapporten för januari-april 2019 med prognos för 2019 godkänns.
2. Nämnder med prognostiserat underskott ska vidta åtgärder för en ekonomi
i balans.
Ärendebeskrivning
Resultatet för perioden januari-april för Västerås stad visar ett överskott på
102 mnkr. I resultatet ingår ett antal jämförelsestörande poster med netto 18
mnkr.
Prognosen för helåret är 123 mnkr varav jämförelsestörande poster för realisationsvinster, orealiserade värden på finansiella tillgångar och exploateringsintäkter uppgår till 88 mnkr. Frånräknat dessa blir årsprognosen 35 mnkr
att jämföra med årets budget på 170 mnkr.
Stadens investeringsram är 1 646 mnkr. Prognosen är att 94 % kommer att
genomföras.
Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 5 juni 2019. Protokollsutdrag
läggs på bordet vid sammanträdet.
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10
Dnr KS 2019/00796-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den
31 mars 2019
Förslag till beslut:
1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars
2019 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 16 kapitlet 6f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske
kvartalsvis 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
kommunfullmäktige 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, individoch familjenämnden, samt äldrenämnden avser alla kvartal januari till och
med mars 2019.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkomna rapporter.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 maj 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämndens samt äldrenämndens rapporter gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen avseende kvartal januari till och med mars
2019 anmäls och läggs till handlingarna.
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Dnr KS 2019/00795-1.6.2
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den
31 mars 2019
Förslag till beslut:
1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars
2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars
2019 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 avbrutits 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.
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser
kvartal januari till och med mars 2019.
Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen
avseende inkommen rapport.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 maj 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars
2019 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal januari till och med mars
2019 anmäls och läggs till handlingarna.

12
Dnr KS 2019/01076-1.5.2
Beslut - Utförande av överförmyndarverksamhet åt annan
kommun
Förslag till beslut:
1. Överförmyndarnämnden får rätt att utföra lagstadgad överförmyndarverksamhet åt annan kommun.
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden fattade den 21 maj 2019 (§ 138 Dnr OF 2019/
00023) ett inriktningsbeslut angående samverkansavtal med Sala kommun.
Beslutet syftar till att Överförmyndarnämnden i Västerås stad ska utföra
lagstadgad överförmyndarverksamhet åt Sala kommun efter godkänt avtal i
respektive kommun. Överförmyndarnämnden beslutade också att "tillskriva
kommunfullmäktige för vidare behandling".
Stadsledningskontoret bedömer att rätten för en nämnd att utföra verksamhet
åt annan kommun, ska ges av kommunfullmäktige. En sådan rätt bör regleras
direkt i en nämnds reglemente. Statsledningskontoret genomför just nu en
översyn av samtliga nämnders reglemente och avser att föreslå att reglemente för de nämnder som utför verksamhet åt annan kommun, kompletteras
med en sådan rätt. I avvakta på att sådan komplettering kan föras in i
aktuella reglementen, bör kommunfullmäktige besluta att överförmyndarnämnden får utföra överförmyndarverksamhet åt annan kommun så att denna
rätt föreligger när det blir aktuellt för överförmyndarnämnden att godkänna
ett avtal om överförmyndarverksamhet mellan Västerås stad och Sala
kommun.
Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 5 juni 2019. Protokollsutdrag
läggs på bordet vid sammanträdet.
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13
Dnr KS 2018/01718-1.3.4
Beslut - Framtida hantering av avloppsslam
Förslag till beslut:
1. Västerås stad beslutar att Kommunalförbundet VafabMiljö inte ska
omhänderta avloppsslam från VA-huvudmannens anläggningar.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en överenskommelse mellan
staden och Kommunalförbundet VafabMiljö avseende avloppsslam från VAhuvudmannens anläggningar.
Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet VafabMiljö är bildat av kommunerna i Västmanlands
län samt Heby och Enköpings kommun. VafabMiljö Kommunalförbund har i
och med bildandet tagit över kommunernas avfallsansvar. Det innebär att för
medlemmarnas räkning ansvara för planering, genomförande och uppföljning av frågor kring avfallshantering, insamling och behandling av avfall
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning. I förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ingår även omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte medlemskommun beslutar
annat och överenskommelse om detta träffas med kommunalförbundet.
En skrivelse från Mälarenergi AB inkom den 16 augusti 2018 till Kommunstyrelsen i Västerås, med en begäran om att avloppsreningsslam från Mälarenergi ABs avloppsreningsverk skulle undantas från överenskommelsen.
Stadsledningskontoret har fört en dialog med Kommunalförbundet VafabMiljö och Mälarenergi AB för att utröna om det finns några hinder i att tillmötesgå Mälarenergi ABs begäran om undantag avloppsreningsslammet
ifrån förbundets verksamhet. Inget hinder för detta har framkommit i
dialogen.
Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 5 juni 2019. Protokollsutdrag
läggs på bordet vid sammanträdet.
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Dnr KS 2018/01305-1.2.1
Beslut - Uppdrag om översyn av kommunala avgifter för
nystartade företag
Förslag till beslut:
1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj
2018 och beslutade då att bifalla en motion från Enes Bilalovic (M) och
Stefan Lind (M) med rubriken Gynna nyföretagande genom sänkta avgifter
där de föreslog:
• Att utreda vilka kommunala avgifter som är mest hämmande och skadliga
för nystartade företag
• Att administration och kostnader för dessa avgifter ses över så att dessa kan
sänkas
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• Att förslag tas fram på hur företagen själva kan bidra för att minska de
kommunala avgifterna
Stadsledningskontoret utredde frågan och lämnade en rapport till kommunstyrelsen den 19 november 2018 och konstaterade då att ingen speciell avgift
har kunnat identifieras som särskilt skadlig för företag. De avgifter som finns
följer de lagar och regelverk kommunen har att förhålla sig till. Och i jämförelse med andra kommuner och SKL:s taxemodell så ligger Västerås inte
anmärkningsvärt högt. Rekommendationen blir därför att taxorna inte ska
sänkas i nuläget.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet då Elisabeth Unell (M)
och Amanda Agestav (KD) yrkade att ärendet skulle återremitteras för att
kompletteras med vem som skrev motionen samt hur taxekonstruktionen ser
ut i jämförelse med andra kommuner och hur företagen upplever avgifterna.
Ärendet remitterades då till Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska
nämnden, Byggnadsnämnden, Individ- och familjenämnden och Mälardalens
brand- och räddningsförbund som nu har inkommit med yttranden. Då ingen
av de berörda nämnderna ser att Västerås stads taxor inte ligger anmärkningsvärt högt i jämförelse med andra kommuner så har stadsledningskontoret lämnat förslag till beslut att rapporten ska godkännas och läggas
till handlingarna.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 maj 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.

15
Dnr KS 2018/00609-4.2.2
Beslut - Svar på motion från (M) om att ge Västeråsaren
möjlighet till ett friare uteliv
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M), Marcus Jacobson (M) och Viktoria Högström Unell
(M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2018 med
en motion med rubriken "Motion om att ge Västeråsaren möjlighet till ett
friare uteliv".
I motionen föreslås att nuvarande tidsgräns för öppettider på krogen när det
gäller serveringstillståndet tas bort och att krögare med serveringstillstånd
därmed tillåts att ha öppet så länge de själva önskar.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden som inkommit
med yttrande. Nämnden har i sin tur inhämtat synpunkter från Polismyndigheten i Västerås, representanter för stadens restauranger och akutkliniken.
Även miljö- och konsumentnämnden har inkommit med yttrande.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 maj 2019
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut:
1. Motionen avslås.

16
Dnr KS 2019/00910-1.3.2
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om
majoritetens 140-punktsprogram
Förslag till beslut:
1. Interpellationen förklaras besvarad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande besvarade vid fullmäktiges sammanträde den
9 maj rubricerad interpellation. I protokollet skrevs dock felaktigt in att interpellationen skulle besvaras vid kommande sammanträde. Föreslås därför att
beslutet korrigeras så att interpellationen förklaras besvarad.

17
Dnr KS 2019/00580-2.7.2
Interpellation från (M) till ordförande i Nämnden för idrott, fritid
och förebyggande om trygghet i anslutning till fritidsgårdar
Ärendebeskrivning
Carl-Johan Aberger (M) anmälde vid sammanträdet den 9 maj 2019 en interpellation ställd till nämnden för idrott, fritid och förebyggandes ordförande
Vicki Skure Eriksson (C) om trygghet i anslutning till fritidsgårdar.

18
Dnr KS 2019/00902-1.4.2
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om
Västerås extremt låga ranking som skolkommun
Ärendebeskrivning
Claes Kugelberg (M) anmälde vid sammanträdet den 9 maj 2019 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om
Västerås extremt låga ranking som skolkommun.
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19
Dnr KS 2019/00909-3.3.6
Interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om
behovet av styckebyggartomter i Västerås
Ärendebeskrivning
Stefan Lindh (M) anmälde vid sammanträdet den 9 maj 2019 en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg (L) om
behovet av styckebyggartomter i Västerås

20
Dnr KS 2019/00912-3.1.4
Interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om
Södra Källtorp
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) anmälde vid sammanträdet den 9 maj 2019 en interpellation ställd till fastighetsnämndens ordförande Jesper Brandberg (L) om
Södra källtorp

21
Dnr KS 2019/00882-6.0.6
Interpellation från (KD) till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om SFI utbildning i Västerås kommun
Ärendebeskrivning
Ibrahim Onar (KD) och Samuel Stengård (KD) anmälde vid sammanträdet
den 9 maj 2019 en interpellation ställd till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om SFI i Västerås kommun.

22
Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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