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§ 473 Dnr KS 2020/01655-3.3.2 

Beslut - Avtal avseende Kristiansborgsbadet 1, del av Västerås 
1:36 samt kv. Ryttersborg 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kristiansborgsbadet 1 upplåts till Hemsö med tomträtt för ändamålet bad- 
och friskvård och därtill närliggande verksamheter och samtidigt överlåta 
badhusbyggnaden inom samma fastighet till Hemsö.  

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 
2017, § 457, punkt 1, att sälja Kristiansborgsbadet 1 till badaktör 3, 
Actic/Reiton.  

3. Kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 2017, § 457, punkt 2, att 
fastighetsnämnden befullmäktigas att upprätta och besluta om erforderliga 
avtal avseende tomträttsupplåtelse och markanvisning samt att hos 
byggnadsnämnden begära detaljplan för det aktuella området, lämnas 
oförändrad. 

4. Tre köpeavtal för byggrätter samt ett genomförandeavtal avseende 
fastigheterna Ryttersborg 4-9 och 12 samt del av Västerås 1:36 godkänns. 

Kommunstyrelsen för egen del: 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Reservation 

Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut från Kommunfullmäktige den 7 december 2017 ska 
Kristiansborgsbadet säljas till Reiton/Actic. Dock har Reiton valt att avsäga 
sig markanvisningen och Hemsö har inkommit med en förfrågan på att få 
förvärva Kristiansborgsbadet med tillhörande byggrätter samt kvarteret 
Ryttersborg. Därmed behöver nya beslut fattas av kommunfullmäktige om 
att sälja Kristiansborgsbadet till Hemsö. Ärendet hanterades på 
fastighetsnämndens sammanträde den 30 oktober 2020. Fastighetsnämnden 
beslutade då om de beslutspunkter som nu föreligger för beslut.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kristiansborgsbadet 1 upplåts till Hemsö med tomträtt för ändamålet bad- 
och friskvård och därtill närliggande verksamheter och samtidigt överlåta 
badhusbyggnaden inom samma fastighet till Hemsö.  
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2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 
2017, § 457, punkt 1, att sälja Kristiansborgsbadet 1 till badaktör 3, 
Actic/Reiton.  

3. Kommunfullmäktiges beslut från den 7 december 2017, § 457, punkt 2, att 
fastighetsnämnden befullmäktigas att upprätta och besluta om erforderliga 
avtal avseende tomträttsupplåtelse och markanvisning samt att hos 
byggnadsnämnden begära detaljplan för det aktuella området, lämnas 
oförändrad. 

4. Tre köpeavtal för byggrätter samt ett genomförandeavtal avseende 
fastigheterna Ryttersborg 4-9 och 12 samt del av Västerås 1:36 godkänns. 

Yrkanden 

Anna-Maria Romlid (V) yrkar avslag på stadsledningskontorets förslag.  

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Anna Maria 
Romlids (V) yrkande om avslag på stadsledningskontorets förslag och dels 
Jesper Brandbergs (L) yrkande om bifall på stadsledningskontorets förslag. 
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att de två förslagen ställs 
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt Jesper Brandbergs (L) yrkande att 
bifalla stadsledningskontorets förslag.  
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§ 481 Dnr KS 2020/01657-1.1.1 

Beslut - Genomförande av folkomröstning om Västerås stads 
flygplats 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Valnämndens förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
daterat den 24 november 2020 antas. 

2. Ytterligare tre vallokaler ska inrättas: en i Kvicksund, en i Tortuna och en 
i Romfartuna. Detta kan genomföras till exempel genom en mobil lösning 
eller tält.  

Kommunstyrelsen för egen del: 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen behandlade ärende om genomförande av folkomröstning 
om Västerås stads flygplats vid sitt sammanträde den 18 november 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera den del av ärendet som 
gäller förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler för att bereda 
frågan om att öka antalet vallokaler så att det inte slås samman vallokaler där 
det blir för långa avstånd till en vallokal som försvårar för valdeltagande när 
västeråsare uppmanas att inte åka kollektivt. 

Valnämnden har nu kompletterat ärendet med en karta och en förteckning 
som visar distrikt och lokaler vid allmänna val respektive det förslag till 
distrikt och lokaler som tagits fram till folkomröstningen. Ärendet har även 
kompletterats med en beskrivning av hur arbetet har gått till vid 
framtagandet av förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler. I 
beskrivningen besvaras frågeställningen i beslutet om återremittering. 

Med det förslag till omröstningslokaler som tagits fram bedöms restriktioner 
för kollektivtrafikresande inte påverka de röstandes möjlighet att rösta 
jämfört med ett läge där sådana restriktioner inte finns. Valnämnden anser 
därför inte att det finns skäl att utöka antalet omröstningslokaler. 

Ett byte av omröstningslokal har gjorts sedan det ursprungliga förslaget och 
det är att Fridhemsskolan ersätts av Rösegårdsskolan. Skälet till bytet är inte 
kopplat till återremissen. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Valnämndens förslag till omröstningsdistrikt och omröstningslokaler daterat 
den 24 november 2020 antas. 
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Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) yrkar att ytterligare tre vallokaler ska inrättas: en i 
Kvicksund, en i Tortuna och en i Romfartuna.  

Amanda Agestav (KD), Anna Hård af Segerstad (M) och Marcus Jacobson 
(M) instämmer i Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande.  

Staffan Jansson (S) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) tilläggsyrkande med 
kompletteringen att detta kan genomföras till exempel genom en mobil 
lösning eller tält.  

Anna Maria Romlid (V), Anna Thunell (MP) och Emil Thessén (-) 
instämmer i Staffan Janssons (S) yrkande.  

Proposition 

Ordföranden finner att det förutom stadsledningskontorets förslag finns ett 
tilläggsyrkanden: Elisabeth Unells (M) med Staffan Janssons (S) 
komplettering. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att 
kommunstyrelsen först får ta ställning till de tilläggsyrkandet och därefter till 
stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.  

Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att 
kommunstyrelsen har bifallit tilläggsyrkandet och stadsledningskontorets 
förslag.  
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§ 482 Dnr KS 2020/01714-3.0.3 

Beslut - Parkeringshus Oxen i Oxbacken centrum, avvikelse från 
riktlinjer för taxesättning 

Beslut 

Förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Västerås Parkerings AB medges avvikelse från fastställda riktlinjer för 
taxesättning, för parkeringshus Oxen. 

2. Västerås Parkering AB: s investering om 115 mnkr för parkeringshus 
Oxen i Oxbacken centrum godkänns. 

3. Vid förändringar under projekts gång, som påverkar att avkastningen på 
investeringen minskar skall Västerås Parkering AB redovisa förändringar för 
Västerås stadshus AB. 

4. Västerås Parkeringsbolag AB ska efter färdigställandet av P-hus Oxen 
helårsvis redovisa en efterkalkyl för Västerås stadshus AB där eventuella 
avvikelser från godkänd avkastning på investeringen ska redovisas. 

Kommunstyrelsen för egen del: 

5. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
processen, beslutsfattandet och kalkylerna för parkeringshuset oxen. 

6. Att inga ytterligare parkeringshus beställs innan utvärderingen är 
genomförd och åtgärder. 

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige godkände i juni 2017 riktlinjer för parkeringstaxor (KS 
2017/00009). Av dessa framgår bland annat att det har kalkylerats en timtaxa 
för allmän besöksparkering motsvarande gul avgiftszon för att klara 
finansiering av de parkeringshus som ska byggas. För 30-dagarsbiljetter har i 
normalfallet kalkylerats med en taxa på cirka 1 000 kr, vilket motsvarar 
taxenivå i Klippans parkeringsanläggning.  

Det planerade parkeringshuset Oxen är idag geografiskt beläget utanför 
gällande avgiftszoner för parkering. I Västerås Parkerings AB:s 
investeringskalkyler för parkeringshus Oxen förutsätts gul avgiftszon i 
Oxens omgivning. Det framgår i ärende KS - 2017/02133, tjänsteutlåtande 
daterat 2017-11-13, att när det gäller investeringen i parkeringshuset ”Oxen” 
så är beräkningar gjorda på gul avgiftzon, om investering görs på blå 
avgiftzon uppfylls inte ägardirektiven. 

Inom tekniska nämndens ansvar finns ett uppdrag om översyn av 
avgiftszoner. Ärendet är inte hanterat politiskt, varför inte något beslut om 
förändring finns. Västerås Parkerings AB föreslås därför att medges 
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avvikelse från beslutade riktlinjer för parkeringstaxor gällande parkeringshus 
Oxen. 

Investeringsnivå för parkeringshuset Oxen är 25 mnkr högre än tidigare 
fattat beslut i kommunfullmäktige, KS - 2017/02133. Avvikelsen beror 
främst på en tilläggsinvestering för anpassning av verksamhetslokal i 
bottenvåningen på Parkeringshuset. Avkastningen på investeringen uppgår 
till 5,8 % och avviker därför något från ägardirektivet krav på 6 % som är ett 
generellt krav och avsteg kan godkännas av Västerås Stadshus AB. Västerås 
Stadshus AB har valt att lyfta ärendet till kommunfullmäktige då 
investeringen utökats med en tilläggsinvestering för anpassning av 
verksamhetslokaler.  

Stadsledningskontoret anser att själva processen för hur och när 
investeringar går till kommunfullmäktige behöver ses över. Innan Västerås 
Parkeringens AB går fram med ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige 
måste berörda delar inom kommunkoncernen vara delaktiga och en 
helhetslösning presenteras där effekterna i hela koncernen klarläggs. 
Stadsledningskontoret anser även att ett sådant ansvar inte behöver åligga 
Västerås Parkerings AB som utgör en del av helheten utan snarare att projekt 
av den här storleken behöver samordnas centralt för att uppnå största möjliga 
koncernnytta. 

Yrkanden 

Amanda Agestav (KD) lämnar följande yrkanden för kommunstyrelsen för 
egen del: 

Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
processen, beslutsfattandet och kalkylerna för parkeringshuset oxen. 

Att inga ytterligare parkeringshus beställs innan utvärderingen är genomförd 
och åtgärder vidtagits för att inte hamna i samma läge som vi gjort nu. 

Elisabeth Unell (M), Anna Thunell (MP) och Emil Thessén (-) instämmer i 
Amanda Agestavs tilläggsyrkande.  

 

 

 


