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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 2019/00011-3.1.2 
Information om aktuella detaljplaner 2019 
 

4 Dnr KS 2018/02164-1.1.1 
Beslut - Val av gode män vid fastighetsbildningsförrättning 

Förslag till beslut: 

Följande personer som gode män vid fastighetsförrättning från och med den 

1 juni 2019 och fyra år framåt: 

Yngve Wernersson (S), kunskapsområde tätortsförhållanden 

Johannes Wretljung Persson (MP), kunskapsområde tätortsförhållanden 

Helena Berggren (M), kunskapsområde tätortsförhållanden 

Jens Ove Johansson (SD), kunskapsområde tätortsförhållanden 

Linn Wegemo (V), kunskapsområde tätortsförhållanden 

Stefan Sturesson (KD), kunskapsområde tätortsförhållanden 

Lars Andersson (C), kunskapsområde jordbruks- och skogsbruksfrågor 

Åke Johansson (L), kunskapsområde jordbruks- och skogsbruksfrågor 

Ärendebeskrivning 

Enligt fastighetsbildningslagen 4 kap 2 § utses gode män genom val av 

kommunfullmäktige. God man ska inom kommunen vara valbar till 

nämndeman. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller 

vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år.  
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5 Dnr KS 2019/00729-1.1.1 
Beslut - Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jerry 
Hagberg (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Jerry Hagberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Jerry Hagberg (SD) som valts till ledamot i kommunfullmäktige intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag.  

 

6 Dnr KS 2019/00727-1.1.1 
Beslut - Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Jerry 
Hagberg (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Jerry Hagberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

grundskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ledamot i grundskolenämnden intill det sammanträde då 

nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Jerry Hagberg (SD) som valts till ledamot i grundskolenämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

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

 

7 Dnr KS 2019/00728-1.1.1 
Beslut - 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. XX 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. 
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8 Dnr KS 2019/00655-1.1.1 
Beslut - Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Anna Lundberg 
(L) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Lundberg (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

äldrenämnden. 

2. Ulf Larsson (L) väljs till ny ersättare i äldrenämnden intill det samman-

träde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

val. 

Ärendebeskrivning 

Anna Lundberg (L) som valts till ersättare i äldrenämnden intill det samman-

träde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

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

 

9 Dnr KS 2019/00849-1.1.1 
Beslut - Val av ny ersättare i Tekniska nämnden efter Jesper 
Songer (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Jesper Songer (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i tekniska 

nämnden. 

2. Joakim Widell (KD) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Jesper Songer (KD) som valts till ersättare i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

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

 

10 Dnr KS 2019/00850-1.1.1 
Beslut - Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Eric 
Söderberg (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Eric Söderberg (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

byggnadsnämnden. 

2. Jesper Songer (KD) väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Eric Söderberg (KD) som valts till ersättare i byggnadsnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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11 Dnr KS 2019/00815-1.1.1 
Beslut - Val av ny ledamot i Fastighetsnämnden efter Magnus 
Agestav (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Agestav (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

fastighetsnämnden. 

2. Eric Söderberg (KD) väljs till ny ledamot i fastighetsnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Agestav (KD) som valts till ledamot i fastighetsnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

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

 

12 Dnr KS 2019/00808-1.1.1 
Beslut - Val av ny ersättare i valnämnden efter Nasim Dadfar 
(KD) 

Förslag till beslut: 

1. Nasim Dadfar (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

valnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i valnämnden intill det sammanträde då nyvalda 

fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Nasim Dadfar (KD) som valts till ersättare i valnämnden intill det samman-

träde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 

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

 

13 Dnr KS 2019/00091-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Västerås 2018 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för samordnings-

förbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2018 års 

verksamhet. 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
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arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 

bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 

fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

14 Dnr KS 2019/00095-1.6.1 
Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet VafabMiljö Kommunalförbund 2018 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för kommunal-

förbundet VAFAB Miljö samt dess enskilda förtroendevalda för 2018 års 

verksamhet, 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.        

Ärendebeskrivning 

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 

fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt arbets-

ordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden bereda 

frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 

avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 

kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 

för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 

ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 

samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 

behöver behandlas i särskild ordning.  

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 

anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 

anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.  
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15 Dnr KS 2019/00390-2.1.2 
Beslut - Ändring i ersättningsbestämmelserna för 
förtroendevalda i Västerås kommun 

Förslag till beslut: 

1. Ändringen i Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroende-

valda i Västerås kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås 

kommun behöver kompletteras med information om att årsarvodet till 

lekmannarevisorer i stadens bolag samt årsarvodet till revisorer i 

kommunalförbunden är 1 % av basarvodet.   

Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 24 april och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Ändringen i Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroende-

valda i Västerås kommun godkänns.      

 

16 Dnr KS 2019/00385-1.3.2 
Beslut - Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020, 
uppföljning 2018 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Det reviderade Klimatprogrammet med handlingsplan 2017-2020 antogs av 

Kommunfullmäktige i juni 2017. I samband med antagandet beslutades 

också att årligen avrapportera genomförandet till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 3 april och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

17 Dnr KS 2019/00191-1.3.2 
Beslut - Policy för systematisk kvalitetsutveckling 

Förslag till beslut: 

1. Västerås stads policy för systematisk kvalitetsutveckling antas. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stads service och tjänster ska ha god kvalitet. Policy för kvalitets-

utveckling är den gemensamma plattformen för kvalitetsutveckling och 

uttrycker ledningens vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
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verksamheterna att vara framgångsrika i att skapa värde för, och med, dem vi 

är till för. Policyn ska säkerställa ett systematiskt och strukturerat arbetssätt 

för ständig utveckling, av service och tjänster, med fokus på resultat. 

Utgångspunkten är invånarnas behov. Det finns alltid ett sätt att åstadkomma 

högre kvalitet till lägre kostnad. Med kvalitet i service och tjänster ökar både 

kundnöjdhet och måluppfyllelse.  

Utgångspunkter för Västerås stads kvalitetsarbete är fem områden inom 

kvalitetsutvecklingen, som är centrala att utveckla för att vara en 

organisation med ett gott kvalitetsarbete som bygger på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet (Källa: Management Model från SIQ - Institutet för 

Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det 

samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella 

utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt 

samarbete). 

Vi skapar värde med invånare och kunder. En organisations långsiktiga 

framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som 

den finns till för.  

Vi leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och 

intressentperspektiv förstärks en kultur som skapar förutsättning för hållbar 

utveckling.  

Vi involverar motiverade medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik 

organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och 

respekterade.  

Vi utvecklar värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som 

processer som skapar värde med kunder och intressenter. 

Vi förbättrar verksamheten och skapar innovationer. Framgångsrik hållbar 

verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av 

produkter, tjänster och processer.  

Kvalitetsarbetet integreras i planerings- och uppföljningsprocessen, 

därigenom skapas en gemensam struktur för uppföljning, utveckling, 

styrning och avstämning av mål och resurser. Ansvar på alla nivåer från 

nämnd till enskild medarbetare tydliggörs. Kvalitetsprocessen ska bygga på 

en dialog i hela organisationen och med invånarna. 

Västerås stads värdegrund "Alltid bästa möjliga möte" och dess kännetecken 

ska genomsyra verksamheten.  

Struktur och systematik stärker en röd tråd i organisationen där olika 

aktiviteter samverkar till att målen nås. Kvalitetsarbetet ska vara samman-

hängande och begripligt för alla och har Västerås stads planerings- och 

uppföljningsprocess som utgångspunkt.  

Ledning och styrning sker genom att på samtliga nivåer utarbeta mål med 

förväntade resultat. Beslut tas om vilka aktiviteter som ska genomföras inom 

tilldelad budget samt hur verksamheten följs upp och utvärderas. En 

beskrivning görs av hur synpunkter och klagomål hanteras. En analys av 

uppnådda resultat görs som grund för verksamhetsutvecklingen. Former för 

dialog med verksamhetens kunder utvecklas och goda exempel från den egna 

och annan verksamhet lyfts fram. 
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Kvalitetsgranskning och revision är delar i den övergripande uppföljningen 

av kvalitetsutvecklingen. Verksamheterna tar del av utfallen och använder 

dessa i sitt utvecklingsarbete. Genom utvecklad resultatuppföljning som görs 

tydlig för invånarna kan de själva se och avgöra hur verksamheten fungerar. 

Det ska vara enkelt för invånarna att föra fram synpunkter, förslag och 

klagomål. Dessa blir underlag i kvalitetsutvecklingen. 

Dialogen är viktig. Dels dialogen med kunderna om förväntningar, upplevd 

kvalitet och resultat. Kunderna ska veta vad de kan förvänta sig av service 

och tjänster som Västerås stad levererar. Dels dialogen mellan chef och 

medarbetare där mål och värderingar tydliggörs och arbetssätt växer fram 

och förbättras. Dialogen ger möjlighet till avstämning av vilka 

kvalitetsbrister som finns och insatser som behövs. 

Andra viktiga utgångspunkter är att lära av andra och jämföra sig med de 

bästa. 

Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 24 april och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Västerås stads policy för systematisk kvalitetsutveckling antas. 

 

18 Dnr KS 2018/01301-1.2.1 
Beslut - Utreda behovet att utöka vården för ungdomar i 
Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 

En motion från Vänsterpartiet (V) om Vård på hemmaplan remitterades till 

individ- och familjenämnden 2017-03-15. Individ- och familjenämnden 

beslutade 2017-06-20 att ställa sig bakom förvaltningens yttrande vilket 

innebar att hem för vård eller boende (HVB) inte skulle inrättas i kommunal 

regi. Tidigare erfarenheter har visat att det var mycket svårt att driva ett 

sådant boende med kvalitet och hållbar ekonomi. Yttrandet överlämnades till 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-03 att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutade att individ- och familjenämnden utreder 

behovet av vård på hemmaplan ytterligare. 

Denna utredning är ett tillägg och fördjupning till tidigare inlämnade 

yttrande. 

Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 24 april och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna.       
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19 Dnr KS 2017/01666-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD)- Redovisa undanträngningseffekter i 
Mimers bostadskö samt inköp av bostäder till nytillkomna 
invandrare 

Förslag till beslut: 

1. Att avslå motionen i sin helhet.       

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt (SD) har inkommit med en motion med 

rubriken "Redovisa undanträngningseffekter i Mimers bostadskö samt inköp 

av bostäder till nytillkomna invandrare". (SD) yrkar i motionen att: 

1. kommunen i samband med årsredovisningen, redovisar 

undanträngningseffekten i Mimers bostadskö på grund av den ökande 

invandringen.  

2. kommunen i samband med årsredovisningen, redovisar inköp av 

bostadsrätter, radhus och villor som kommunen köpt till förmån för 

nytillkomna invandrare. 

Stadledningskonoret har haft kontakter med Bostads AB Mimer för 

beslutmotivering till yrkande 1. Yrkande 2 är identiskt med tidigare yrkande 

från SD, vilken fick avslag i kommunfullmäktige den 21 september 2017. De 

en tidigare motionen från SD remitterades till fastighetsnämnden, individ - 

och familjenämnden och Bostads AB Mimer. 

Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 24 april och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att avslå motionen i sin helhet. 

 

20 Dnr KS 2018/02646-10.4.3 
Beslut - Motion från (M) om att uppmärksamma första allmänna 
kommunvalet där kvinnor fick rösta i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell, Terese Pransjö och Caroline Högström har i en motion med 

rubriken Motion från (M) om att uppmärksamma första allmänna kommun-

valet där kvinnor fick rösta i Västerås föreslagit att Västerås stad 

uppmärksammar och synliggör det första allmänna kommunvalet i Västerås 

där kvinnor fick rösta år 1919. 

Kommunfullmäktige har den 7 februari 2019 § 40 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att det år 

2019 är 100 år sedan kvinnor i Västerås fick rösta för första gången. Det 

handlar om att synliggöra effekten av jämställdhet, till exempel att barn i 
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högre grad är benägna att gå och rösta om deras mödrar röstar. Men också 

belysa att det finns andra områden där samhället inte är fullt så jämställt. 

Kommunstyrelsen behandlade ärende vid sitt sammanträde den 24 april och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

 

21 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


