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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 2018/02591-1.1.1 
Val av ny ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Pia Sundeck (L) 

Förslag till beslut: 

1. Pia Sundneck (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill 

det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Pia Sundeck (L) som valts till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnden intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommun-

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

därför ske. 

 

5 Dnr KS 2019/00103-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Jesper Brandberg (L) 

Förslag till beslut: 

1. Nina Löfgren (L) 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 Jesper Brandberg (L) har inkommit. Jesper Brandberg (L) 

var vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 
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6 Dnr KS 2018/02572-1.1.1 
Val av ny ledamot i nämnden för idrott och fritid och 
förebyggande efter Kristina Östman (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Kristina Östman (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i nämnden 

för idrott, fritid och förebyggande. 

2. XX väljs till ny ledamot i nämnden för idrott, fritid och förebyggande  

intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfull-

mäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Kristina Östman (MP) som valts till ledamot i nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa 

kommunfullmäktigeval förrättar nytt val har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

7 Dnr KS 2019/00163-1.1.1 
Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Bo Eriksson 
(M) 

Förslag till beslut: 

1. Bo Eriksson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överför-

myndarnämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden intill det sammanträde 

då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Bo Eriksson (M) som valts till ersättare i överförmyndarnämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

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

 

8 Dnr KS 2019/00104-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Ann-Kristin Ekman (M)  

Förslag till beslut: 

1. Ann-Kristin Ekman (M) 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 Ann-Kristin Ekman (M) har inkommit. Ann-Kristin Ekman 

(M) var vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske. 
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9 Dnr KS 2019/00105-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Eric Wiegerth (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 Erik Wiegerth (SD) har inkommit. Erik Wiegerth (SD) var 

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

 

10 Dnr KS 2019/00177-1.1.1 
Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Jan Johansson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Jan Johansson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i tekniska 

nämnden. 

2. Kenneth Nilsson (SD) väljs till ny ledamot i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Jan Johansson (SD) som valts till ledamot i tekniska nämnden intill det 

sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

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

 

11 Dnr KS 2019/00176-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås parkerings AB efter Jan Johansson 
(SD) 

Förslag till beslut: 

1. Jan Johansson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

parkerings AB. 

2. Kenneth Nilsson (SD) väljs till ny ledamot i Västerås parkerings AB intill 

det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Jan Johansson (SD) som valts till ledamot i Västerås parkerings AB 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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12 Dnr KS 2019/00158-1.1.1 
Val av ledamöter till Geddeholms AB samt uppdrag att hos 
regeringen ansöka om medgivande av ändring av bolagsordning 

Förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om regeringens medgivande 

till ändring av Geddeholms Aktiebolags bolagsordning avseende antalet 

styrelseledamöter.   

2. För tiden från och med den 7 februari 2019 väljs följande personer till 

ordförande och ledamöter i styrelsen Geddeholms Aktiebolag: 

Ordförande 

Staffan Jansson (S) 

1: vice ordförande 

Jesper Brandberg (L) 

2:e vice ordförande 

Terese Pransjö (M),  

Ledmöter: 

Birgitta Wiklander (S) 

Gert Åkerman (M)  

3. Under förutsättning av regeringen medger att Geddeholms Aktiebolag får 

ha 13 ordinarie styrelseledamöter utses även följande personer till ledamöter 

i styrelsen Geddeholms Aktiebolag, från och med det datum bolagsverket 

registerar ny bolagsordning för Geddeholms Aktiebolag: 

Jan Hammer (S) 

Örjan Rosell (L) 

Dan Edlund (C) 

 

Mikael Vilbaste (MP) 

Anders Gestrin (M) 

Gunnar Anell (M) 

Thomas Stridsman (SD) 

Lars Lithammer (V) 

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. Den 6 december 2018 beslutade fullmäktige att 

ändra bolagsordningar för de tre dotterbolagen så att det är möjligt att välja 

13 st. styrelseledamöter.  

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB har ytterligare ett dotterbolag, 

Geddeholms Aktiebolag. Enligt gällande bolagsordning för detta bolag ska 

styrelsen bestå av minst tre, högst fem ledamöter med högst två suppleanter. 

Bolaget är bildat enligt bestämmelserna i lagen 1963:583 om avveckling av 
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fideikommiss. I enlighet med denna lag innehåller bolagsordningen en 

bestämmelse om att bolagsordningen inte får ändras utan regeringens med-

givande. För att kunna ändra bolagsordningen för Geddeholms Aktiebolag 

på sådant sätt att det blir möjligt att välja 13 ordinarie styrelseledamöter, 

behöver staden ansöka hos regeringen om ett medgivande om att få ändra 

styrelseledamotsantalet i bolagsordningen. Kommunstyrelsen föreslås därför 

få i uppdrag att ansöka om en sådan ändring hos regeringen.  

I avvaktan på detta medgivande väljs fem personer till styrelseledamöter i 

Geddeholms Aktiebolag. Under förutsättning av regeringen medger att 

Geddeholms Aktiebolag får ha 13 ordinarie styrelseledamöter utses även 

personer till ledamöter i styrelsen Geddeholms Aktiebolag, från och med det 

datum bolagsverket registerar ny bolagsordning för Geddeholms Aktiebolag 

På detta sätt skapas personunion mellan bolagens styrelser i ovannämnda 

fastighetskoncern så snart de legala förutsättningarna medger detta.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 januari 

2019. Protokollsutdrag delges vid fullmäktigesammanträdet.  

 

13 Dnr KS 2018/01149-1.4.2 
Beslut - Redovisning av partistöd för 2017  

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. 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald leda-

mot 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 fram-

går att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till redovisning-

en ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier har inkom-

mit med redovisning och granskningsrapport.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 januari 

2019. Protokollsutdrag delges vid fullmäktigesammanträdet. 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2019-01-31 
 

 
 

7 (16) 

 

 

14 Dnr KS 2018/02247-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
30 september 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 juli till och med september 

2018 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, individ- 

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

september 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 decem-

ber 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfull-

mäktige: 

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 juli till och med september 

2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

15 Dnr KS 2018/02246-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2018 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 

september 2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och 

med september 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.  
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Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal juli till och med september 2018.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 decem-

ber 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfull-

mäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 

september 2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och 

med september 2018 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

16 Dnr KS 2015/00824-000 
Beslut - Uppdrag, Kraftsamling för att stärka den sociala 
hållbarheten 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Rapporten delges nämnden för idrott och friluftsliv samt kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för stadens strategiska utvecklingsområden har ett av dem, 

kraftsamling för social hållbarhet, bedrivits sedan januari 2016. Arbetet har 

varit inriktat på att finna och utveckla metoder och modeller för en ökad 

social hållbarhet i stadens geografiska delar. Utvecklingsarbetet har bedrivits 

i stadsdelarna Viksäng/Öster Mälarstrand och Skallberget. Från hösten 2017 

utvecklades också ett arbete på stadsdelen Råby. 

Uppdraget har varit att finna modeller för att utveckla den lokala samord-

ningen av de kommunala verksamheterna och hur en områdesutveckling kan 

ske i samverkan med lokala aktörer som t ex civilsamhälle och lokalt 

näringsliv. Inriktningen har varit att genom detta finna strukturer för att 

stärka jämlika förutsättningar, tillit och framtidstro.  

Föreliggande rapport, Slutrapport deluppdrag piloten, sammanfattar de 

erfarenheter som vunnits under de nära tre år som utvecklingsarbetet 

bedrivits. Till rapporten bifogas ett urval av de rapporter som tagits fram i 

arbetet. 

Bilaga 1 Arbetsprocessen, lärdomar och metodutveckling innehåller en 

systematisk beskrivning av det arbete som genomförts. 

Bilaga 2 Expansion RÅBY - Verksamhetsnära ledningsgrupp och Effektiv 

Samverkan för Trygghet, EST innehåller en sammanfattning av den försöks-

verksamhet som bedrivits på Råby. 

Bilaga 6 Slutrapport lärande och socioekonomisk utvärdering; 

pilotprojekt Social hållbarhet innehåller en extern utvärdering av projektet 

och en samhällsekonomisk analys som kan ligga till grund för att på ett 

strukturerat och effektivt sätt följa upp, analysera, prioritera och fatta beslut 

utifrån kunskap om en ekonomisk "helhetsbild". 
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Genom den organisationsöversyn som genomförts under år 2018 (dnr 2017/ 

02319) har kommunfullmäktige gett i uppdrag till nämnden för idrott och 

friluftsliv att leda och samordna stadens frivilliga operativa förebyggande 

arbete i stadens olika geografiska delar. Därmed övergår det explorativa och 

utforskande projektarbetet i en driftfas och de erfarenheter vunnits i arbetet 

kan tas till vara inom ramen för nämndens uppdrag. Genom den samordning 

som kan ske inom ramen för kultur- idrotts och fritidsförvaltningen berör 

frågorna också kulturnämnden. 

Uppdraget för det strategiska utvecklingsområdet avseende resultat och 

effekter kommer att återrapporteras till fullmäktige genom kommunstyrel-

sens försorg i sedvanlig ordning i årsplanearbetet och slutrapporteras år 

2019. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 decem-

ber 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfull-

mäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten godkänns. 

2. Rapporten delges nämnden för idrott och friluftsliv samt kulturnämnden. 

 

17 Dnr KS 2015/00971-133 
Beslut - Svenska med Baby i Västerås, 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet (Vasiliki Tsouplaki, Anna Maria Romlid, Olle Kvarnryd och 

Harri Åman) lämnade 2015-02-12 in en motion till kommunfullmäktige 

gällande "Svenska med baby". I motionen yrkade motionärerna att uppdrag 

ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att starta projekt "Svenska 

med Baby" i Västerås, där kommunen skulle vara en aktiv och delaktig aktör 

i projektet. Motionen bifölls i Kommunfullmäktige (2015-09-03, §219). 

"Svenska med baby" har sitt ursprung som projekt i Stockholm i slutet av 

2012 med syfte att skapa möten mellan barn och föräldrar från olika bostads-

områden och med ursprung i hela världen. Tillsammans i grupperna kan 

segregation brytas, byggs nya broar och svenska språket tränas.  

Samverkan mellan Svenska med baby och tre av stadens Familjecentrum 

påbörjandes tidiga våren 2016. Ur Familjecentrums perspektiv har det varit 

positivt att samarbeta med organisationen Svenska med Baby. Verksamheten 

Svenska med baby blev dock för sårbar då rekrytering och kontinuiteten av 

gruppledare visade sig var svår att lösa över tid.  

Familjecentrum kan inte ta över konceptet Svenska med Baby men har sedan 

flera år tillbaka språkträning i Familjecentrums ordinarie verksamhet. Sju 

Familjecentrum möter dagligen besökare från många olika länder där nya 

kontakter mellan människor skapas. Språkträningen sker genom samtal, 

stimulera läsning, sångstunder mm.  
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Några av de genomförda föräldrautbildningarna har skett på annat språk, 

främst i arabiska och somaliska. Ofta sker dessa tematiska träffar i samverk-

an med barnhälsovården.   

För att göra Familjecentrums verksamhet känd för nyanlända kommun-

placerade lotsas alla deltagare i Samhällsorienteringen till stadens olika 

Familjecentrum. Syftet är att de ska känna till Öppna förskolan som mötes-

plats och att få en dialog om hur det är att vara förälder i Sverige. Under 

vårterminen 2017 hade verksamheten 272 personer på besök från Samhälls-

orienteringen. Ett nära samarbete finns också med projektet Kompassen, 

riktat till och i samverkan med den somaliska gruppen i Västerås.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 

december 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

18 Dnr KS 2018/00631-1.2.1 
Beslut - Uppdrag om att alla nuvarande- och nyanställda ska 
erbjudas utbildning i skolans värdegrund och arbete 

Förslag till beslut: 

1. Ärendet läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.        

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav den 2018-01-18 § 34 utifrån en motion från 

Vänsterpartiet, Barn- och utbildningsförvaltingen i ansvar ta fram och 

genomföra en utbildning som handlar om skolans värdegrund och arbete 

med barn med särskilda behov.  

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån beslutet från Kommun-

fullmäktige och är övertygande om att det kommer att bidra till bättre miljö 

och resultat för barn och elever. 

En styrgrupp bestående av verksamhetschefer för Beställarverksamheten, 

Grundskolan och Gymnasieskolan samt en central enhetschef inom För-

skolan är tillsatt. 

En projektledare samt en arbetsgrupp med lämplig kompetens är utsedd som 

arbetar med att ta fram underlag till innehåll i utbildningen samt att i sam-

verkan med Servicepartner utforma så kallade microkurser för olika delar. 

Serien består av kurser i värdegrund, vikarien roll och uppdrag samt barn 

med varierande behov. Utbildningarna ska vara specialiserade mot 

respektive skolform. Även de befintliga vikarierna ska så vartefter 

genomföra de utbildningar som är relevanta. 

En kostnadsberäkning för framtagandet och årlig totalkostnad för hela 

uppdraget håller på att tas fram. Arbetet beräknas vara klart under våren 

2019.       
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Ärendet läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

19 Dnr KS 2018/01509-1.4.1 
Beslut - Uppdrag om att ta fram mål för kunskaper i förskolan, 
särskolan och gymnasiesärskolan 

Förslag till beslut: 

1. Följande kunskapsmål antas så att de blir gällande för alla stadens 

verksamheter:      

Alla barn i förskolan ska stimuleras till utveckling och lärande 

Alla elever i grundsärskolan ska nå minst godtagbar kunskapsnivå i samtliga 

ämnen eller ämnesområden det år eleven fullgjort grundsärskolan 

Alla elever som går gymnasiesärskolans nationella program ska ha tillägnat 

sig de kunskaper som beskrivs i programmålen efter avslutad utbildning. 

Alla elever som går gymnasiesärskolans individuella program ska ges 

möjlighet att nå fördjupad kravnivå.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav i december 2017 Kommunstyrelsen uppdraget att 

tillsammans med tre skolnämnder (grundskolenämnden, förskolenämnden 

och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) ta fram övergripande konk-

reta mål för skolverksamheterna och föreslå dessa för kommunfullmäktige så 

att de blir gällande för alla stadens verksamheter. 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2018 om dessa fem stycken 

konkreta mål. Vid sitt sammanträde beslutade fullmäktige att målen även 

skulle kompletteras med mål för förskolan, särskolan och gymnasiesär-

skolan. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen. Förskolenämnden, grundskole-

nämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har getts tillfälle att 

inkomma med förslag på relevanta målformuleringar.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Följande kunskapsmål antas så att de blir gällande för alla stadens 

verksamheter:      

Alla barn i förskolan ska stimuleras till utveckling och lärande 

Alla elever i grundsärskolan ska nå minst godtagbar kunskapsnivå i samtliga 

ämnen eller ämnesområden det år eleven fullgjort grundsärskolan 

Alla elever som går gymnasiesärskolans nationella program ska ha tillägnat 

sig de kunskaper som beskrivs i programmålen efter avslutad utbildning. 
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Alla elever som går gymnasiesärskolans individuella program ska ges 

möjlighet att nå fördjupad kravnivå. 

 

20 Dnr KS 2018/02667-1.3.6 
Beslut - Investering i nytt utomhusbad vid Lögarängen 

Förslag till beslut: 

1.  Investeringen i ett nytt utomhusbad vid nya Lögarängsbadet för 44 

miljoner kronor godkänns.       

2. Den ökade investeringsramen finansieras inom totalramen för tidigare 

beslutad investering för inom- och utomhusbad vid Lögarängen. 

Ärendebeskrivning 

Det nuvarande utebadet är utdömt. Den gamla stora utebassängen är otät och 

läcker in/ut vatten. Barnpoolerna har "vickat" pga att marken har satt sig. 

Reningen för alla bassänger är undermålig dvs inblandningen av klor 

fungerar inte bra för dagens krav. Djupet på stora bassängen är inte heller bra 

för multiverksamhet. Sommaren 2018 var den sista säsongen för det 

befintliga utebadet vid Lögarängen. Sommaren 2019 kommer rivningen av 

det befintliga badet att ske och den sommaren kommer inte utebadet vara 

öppet.  

Det nya utebadet kan färdigställas till sommaren 2020. Investeringen bedöms 

vara 44 miljoner kronor. Driftskostnaden uppskattas till 2,6 miljoner kronor 

per år. Intäkten för utebadet beräknas variera mellan 1,5-2,6 miljoner kronor 

per år beroende på sommar. Driftavtal för skötsel av utebadet finns inte, 

förhandling kommer ske med Medley eller annan entreprenör för drift av 

utomhusdelen. Kostnadsökning efter byggnation av utomhusbadet bedöms 

bli 0-1 miljon kronor per år. Nämnden för idrott, friluftsliv och förebyggande 

kommer att begära ökad ram för nettokostnadsökningen inför årsplan 2020.             

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1.  Investeringen i ett nytt utomhusbad vid nya Lögarängsbadet för 44 

miljoner kronor godkänns. 

 

21 Dnr KS 2018/02410-1.2.1 
Beslut - Timtaxa för byggnadsnämnden 

Förslag till beslut: 

1. Byggnadsnämndens förslag på ändrade timtaxor godkänns att gälla från 1 

mars 2019.        

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att timtaxan ändras så att priserna höjs 

med 5 %. Senast höjningen gjordes 2017. I övrigt föreslås ingen justering. 
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Automatisk uppskrivning av avgifter för bygglov med mera sker genom 

årliga ändringar av prisbasbeloppet.    

Stadsbyggnadsförvaltningen har av byggnadsnämnden fått i uppdrag att se 

över taxans konstruktion och nivåer. Detta arbete har nyligen inletts med en 

rundringning till ett antal likartade kommuner. Då framkom bland annat att 

Västerås timtaxa är tydligt lägre än dessa kommuners taxa.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Byggnadsnämndens förslag på ändrade timtaxor godkänns att gälla från 1 

mars 2019. 

 

22 Dnr KS 2019/00014-1.3.2 
Beslut - Reviderat reglemente för Västerås stads revisorer 

Förslag till beslut: 

1. Reviderat reglemente för Västerås stads revisorer godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar samt lekmannarevisorerna 

(revisionen) är kommunfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 

instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i 

styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen.  

För att underlätta för revisorerna att fullgöra sitt uppdrag har förslag till 

reviderat reglemente utarbetats i samverkan mellan stadsjurist, stadens 

revisorer och revisionens sekreterare. Revideringen är gjord utifrån Sveriges 

kommuners och landstings rekommendationer gällande revisorsreglemente 

samt uppdateringar i den nya kommunallagen. Reglementet är även utformat 

så att det ska harmonisera med övriga reglementen i staden.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Reviderat reglemente för Västerås stads revisorer godkänns. 

 

23 Dnr KS 2017/02141-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att införa en förberedelseskola 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt, Patric Sjölund och Jan Johansson har i en 

motion med rubriken Motion från (SD) om att införa en förberedelseskola 

föreslagit att  
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1. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter och kostnader att 

inrätta en Förberedelseskola för nyanlända elever i enlighet med motionens 

intentioner.  

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda hur uppföljning och 

utvärdering av elevernas kunskaper ska tillämpas. 

Kommunfullmäktige har den 6 mars 218 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden har inkommit med remissvar.  

Grundskolenämnden har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Nämnden anför att motionärernas intentioner med en förberedelseskola där 

eleven kan gå kvar i förberedelseskolan och där det krävs att han eller hon 

har motsvarande kunskaper i svenska språket och övriga ämnen som sina 

blivande klasskamrater inte överensstämmer med de nationella kraven. I 

skollagen stadgas att undervisning i förberedelseklass inte får pågå längre än 

två år. Enligt de allmänna råden för utbildning av nyanlända ska en elev i 

förberedelseklass så snart det är möjligt delta i ordinarie undervisningsgrupp 

och det är inte tillåtet att en elev får all sin undervisning i förberedelse-

klassen.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

 

24 Dnr KS 2017/00194-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om digitala kartor 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) har inkommit med en motion med rubriken 

Digitala kartor. I motionen yrkar moderaterna att: 

Utreda förutsättningarna och möjligheterna till samordna digitala karttjänster 

i länet t.ex. region Västmanland, Västerås stad, Hallstahammars kommun, 

länsstyrelsen och VL.  

Stadledningskonoret har remitterat motionen till Byggnadsnämnden och 

tekniska nämnden. Båda nämnderna har inkommit med yttrande. Tekniska 

nämnden hade inga synpunkter på motionen. Kontakt har även tagits med 

Region Västmanland. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 decem-

ber 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfull-

mäktige: 

1. Motionen bifalls. 
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25 Dnr KS 2017/02137-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att införa ett återvändarcenter 

Förslag till beslut: 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine From Utterstedt och Jan Johansson (SD) har den 13 november 

2017 lämnat in en motion om att införa ett återvändarcenter som kan ge 

information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i det tidigare 

hemlandet. Fokus ska vara att uppmuntra personer som står långt från arbets-

marknaden. 

Motionären yrkar på att kommunstyrelsen samt utbildnings- och arbets-

marknadsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett 

återvändarcenter enligt motionens intentioner. Motionen remitterades till 

individ- och familjenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

för yttrande.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 12 decem-

ber 2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfull-

mäktige: 

Förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

26 Dnr KS 2018/00817-7.4.4 
Beslut - Motion från (M) om aktivitetsyta i Gäddeholm 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.    

Ärendebeskrivning 

En motion har inkommit från Claes Kugelberg (M) om att en aktivitetsyta 

för bl.a. fotboll ska anordnas i lämpligt läge i Gäddeholm, relativt omgående, 

då det verkar som om någon sådan inte finns inplanerad. I motionen framgår 

att en aktivitetsyta för bl.a. fotboll önskas av många i Gäddeholm, bland 

annat för att tillgodose barns behov av aktivitet. På sikt bedöms att det finns 

behov av ytterligare aktivitetsytor i närområdet. 

Motionären yrkar att en aktivitetsyta för bl. a. fotboll ska anordnas i lämpligt 

läge i Gäddeholm. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-12 att skicka ut motionen på remiss till 

nämnden för idrott och friluftsliv och byggnadsnämnden med önskan om 

svar senast 13 juni 2018. Remissvar har inkommit från byggnadsnämnden, 

fastighetsnämnden, nämnden för idrott och friluftsliv respektive 

kulturnämnden.  

Byggnadsnämndens yttrande är att stadsbyggnadsförvaltningen har fått i 

uppdrag att påbörja planarbetet för Gäddeholm, etapp 3 och 4, med 
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sammanlagt 1000 lägenheter. I etapp 3 föreslås att förutsättningarna för en 

mindre centrumbebyggelse, skola och annan samhällsservice utreds. I 

anslutning till en blivande skola bör det finnas möjlighet för fritidsaktiviteter 

inomhus och utomhus. Omfattning, lokalisering och lämplig mark och ytor 

för detta förutsätts ingå i pågående detaljplanearbete. Byggnadsnämnden tar 

inte ställning till om en aktivitetsyta ska tillskapas omgående på en betes-

mark eller liknande, eftersom detta inte bedöms behöva ha stöd i en detalj-

plan. 

Nämnden för idrott och friluftsliv och fastighetsnämndens yttrande är att det 

finns behov av aktivitetsytor på Gäddholm när fler personer flyttar in. I sam-

band med badplatsen finns idag flera möjligheter att motionera och röra sig. 

Däremot finns ingen modern aktivitetsanläggning för bland annat fotboll i 

Gäddeholm. I den fördjupade översiktplanen för Gäddeholm finns utpekat att 

det ska byggas en idrottsplats intill den kommande skolan.  

Fastighetsnämnden beslutade 2017-04-20 §88, att begära detaljplan för etapp 

3 och 4 inom Gäddeholm, där det i etapp 3 ingår att översiktligt utreda 

centrumläget med verksamheter, skola, idrottshall samt idrottsplats. Bygg-

nadsnämnden beslutade 2018-02-15 §38 och §39, om planläggning för etapp 

3 och 4 som har startats upp i slutet av maj 2018 med en beräknad tid på ca 

1,5 år för planläggning.    

Kulturnämnden är positiv till att det byggs en aktivitetsanläggning invid de 

nya bostadsområdena. En sådan anläggning måste dock placeras utanför 

kulturreservatet.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 januari 

2019 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

27 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


