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

 

2 Dnr KS 1810722- 
Information från kommunrevisorerna 
    

 

3 Dnr KS 2018/01112-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ivar Pedersen (S) 

Förslag till beslut: 

1. Ivar Pedersen (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ivar Pedersen (S) som valts till ersättare i kommunfullmäktige mandat-

perioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

4 Dnr KS 2018/00948-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Tony Lundin (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 Tony Lundin (S) har inkommit. Tony Lundin (S) var vald 

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

 

5 Dnr KS 2018/01006-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Eva-Lotta 
Svensson (C) 

Förslag till beslut: 

1. Eva-Lotta Svensson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

grundskolenämnden. 

2. Jonathan Taki (C) väljs till ny ersättare i grundskolenämnden till och med 

den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 
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Ärendebeskrivning 

Eva-Lotta Svensson (C) som valts till ersättare i grundskolenämnden 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

6 Dnr KS 2018/00779-1.3.2 
Beslut - Klimatprogram med handlingsplan 2017-2020, 
uppföljning 

Förslag till beslut: 

1. Uppföljningsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Det reviderade Klimatprogrammet med handlingsplan antogs av kommun-

fullmäktige i juni 2017. I samband med antagandet av programmet beslut-

ades också att årligen avrapportera genomförandet till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Uppföljningsrapporten läggs till handlingarna. 

 

7 Dnr KS 2011/00282-004 
Beslut - Revidering av lokala ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet om revidering av lokala 

ordningsföreskrifter, dnr 2011/282-KS-004, som återremitterades den 4 

september 2014.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppgift att senast 

till december 2018 ta fram ett nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter, 

som ska bereda de förslag till justeringar som framkommit under åter-

remissen av tidigare förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter.  

Ärendebeskrivning 

Komunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde i september 2014 

förslag till reviderade lokala ordningsförskrifter, ärendet återremitterades 

enligt grunder som redovisas nedan.  

Revideringen byggde på ett uppdrag som givits stadsledningskontoret om en 

generell översyn, med vissa tilläggsdirektiv från kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 juni 2014 

och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter antas, med ändringen att 

förbud mot för alkoholförtäring när det gäller parkerna Vasaparken, 
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Rudbecksparken, Teliaplan, Djäkneberget enbart ska gälla mellan klockan 

22.00-15.00. 

2. Att konsekvenserna av ovanstående följs upp 2016 i samband med en ny 

översyn av paragraf 13. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 september 2014 beslutades att 

ärendet skulle återremitteras mednedanstående motivering: 

Att mot bakgrund av kommunstyrelsens förslag på förändring av alkohol-

förtäring i Vasaparken, Rudbecksparken, Teliaplan och Djäkneberget 

remittera förslag på ordningsföreskrifter till berörda myndigheter och främst 

polisen. 

Att tydliggöra hur förändringen påverkar det preventiva arbetet kring person-

er i ett aktivt missbruk och polisens möjligheter att ingripa förebyggande. 

Att belysa hur barnens rätt till trygg lek och utemiljö påverkas. 

Att tydliggöra hur förändringen kan påverka ungdomars dryckesvanor i 

staden, främst vid större helger. 

Att göra en bedömning hur våra generationsöverskridande mötesplatser kan 

påverkas av förändringen. 

Att förslaget på förändring av alkoholförtäring i Vasaparken och övriga 

föreslagna parker ska belysas utifrån Barnchecklistan. 

Att man tittar närmare på de kommuner som idag har liknande förbud med 

angivna tider såsom var förslaget till beslut. Hur fungerar det i dessa 

kommuner? 

Att man i återremissen även belyser vilka fördelar ett tillstånd till alkohol-

förtäring under vissa timmar på dygnet i dessa områden skulle kunna ha, där 

det framgår hur detta kan bidra till att Västerås upplevs som en öppnare och 

attraktivare stad. 

Att man i återremissen belyser vilka områden som är viktigast utifrån boende 

i till exempel lägenheter. 

Stadsledningskontoret skickade i juli 2015 ut en remiss avseende förslaget 

till reviderade lokala ordningsföreskrifter samt de frågor som angavs i 

motivet till återremissen. Remisshandlingen finns som bilaga till detta 

ärende, av handlingen framgår remisslistan. Stadsledningskontoret har efter 

remissen gjort en sammanställning av de synpunkter som inkommit. 

Sammanställningen finns bifogad.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att det sedan ärendet initierades och av 

remissvaren framkommit flera intressanta och bra förslag på ytterligare 

revideringar av de lokala ordningsföreskrifterna. Staden har även fått in flera 

helt fristående förslag på revideringar kopplat till lokala ordningsföreskrifter-

na. Dessa är dock inte kommunalrättsligt möjliga att bereda inom ramen för 

aktuellt ärende och återremiss. Det återremitterade ärendet ska vara vilande i 

alla delar som inte direkt berörs av motiveringen till återremissen. 

Mot bakgrund av den långa tid som förflutit och att flera av de förslag som 

inkommit anses som värdefulla att bereda föreslår stadsledningskontoret att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva ärendet om 

revidering av lokala ordningsföreskrifter. Samtidigt föreslås ett nytt uppdrag 
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att utifrån liggande förslag, inkomna remissvar och övriga inkomna syn-

punkter ta fram ett helt nytt förslag till reviderade ordningsföreskrifter. 

Förslaget innebär att ärendet om nya lokala ordningsföreskrifter ska beredas 

för beslut under 2018.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva ärendet om revidering av lokala 

ordningsföreskrifter, dnr 2011/282-KS-004, som återremitterades den 4 

september 2014.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppgift att senast 

till december 2018 ta fram ett nytt förslag till lokala ordningsföreskrifter, 

som ska bereda de förslag till justeringar som framkommit under åter-

remissen av tidigare förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter. 

 

8 Dnr KS 2018/00897-1.3.4 
Beslut - Anpassningar med anledning av ny dataskydds-
lagstiftning 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppgift att leda 

och samordna arbetet med stadens övergripande hantering av person-

uppgifter enligt den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppgift att utse 

dataskyddsombud för kommunens samtliga styrelser och nämnder. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att återkomma med 

förslag till revidering i kommunstyrelsens reglemente med anledning av 

ovanstående beslut. 

Ärendebeskrivning 

EU:s dataskyddsförordning kommer att börja tillämpas den 25 maj 2018. 

Förordningen kompletteras med en ny svensk dataskyddslag och data-

skyddsförordning. Den nya lagstiftningens syfte är att anpassa lagstiftningen 

till den ökande elektroniska handeln av varor, tjänster och personuppgifter 

över gränserna. En allt mer gränsöverskridande handel kräver en gränsöver-

skridande lagstiftning. En medborgare i EU ska, oberoende av hemvist eller 

medborgarskap inom EU, veta att det finnsett adekvat skydd för dennes 

personuppgifter  som är likalydande inom hela unionen. Utgångspunkten tas 

i att den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen har skapat nya 

utmaningar vad gäller skyddet av personuppgifter. Omfattningen av 

insamling och delning av personuppgifter har ökat avsevärt. Tekniken gör 

det möjligt för både privata företag och offentliga myndigheter att i sitt 

arbete använda sig av personuppgifter i en helt ny omfattning. 

Den nya lagstiftningen ställer därför nya krav på staden och stadens förmåga 

att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. Inte minst kommer detta bli 

viktigt i relation till stadens eget digitaliseringsarbete, kopplat till bland 

annat programmet för digital förnyelse. I programmet uttrycks ambitionen 
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om att staden ska tillvarata digitaliseringens möjligheter för att skapa mesta 

möjliga samhällsnytta. För att möjliggöra den målsättningen behöver staden 

en organisation som med hög kompetens och rätt organisatoriska förutsätt-

ningar hanterar dataskyddslagstiftningens utmaningar så de möjliggör 

utvecklingen och inte blir ett hinder.   

För att säkerställa följsamhet till dataskyddslagstiftningen har staden ett 

övergripande dataskyddsförordningsprojekt (projektet).  Projektet ska utifrån 

flera olika utgångspunkter stödja stadens verksamheter i arbetet med att han-

tera den nya lagstiftnigen.  I projektets arbete har ingått att titta på anpass-

ningar och komma med förslag på bland annat uppgiftsfördelning och 

organisatorisk hantering. I en rapport har projektet föreslagit vissa an-

passningar för att staden ska kunna anpassa sig efter och effektivt hantera det 

nya regelverket.  

Sammanfattningsvis konstaterar stadsledningskontoret att en enkel och 

effektiv lösning är att nyttja redan befintlig struktur för att leda och sam-

ordna centrala verksamhetsområden som är nära sammankopplade med 

dataskyddslagstiftningen. Främst IT-drift, informationsförvaltning och 

informationssäkerhet, samtliga samordnas under kommunstyrelsen. Ett 

framgångsrikt arbete med dataskydd är att det hanteras i rätt sammanhang 

och integreras i det ordinarie arbetet med kvalitet, riskhantering och analys 

inom särskilt de delar som rör verksamhetsutveckling. Dataskyddsarbetet 

måste ses som enintegrerad del i helheten och inte löpa parallellt om staden 

med framgång ska kunna driva t.ex. digitaliseringen. Framgångsfaktorn är 

såklart att göra rätt från början. Att redan från början beakta personuppgifter 

tidigt i upphandlings/utvecklingsprocesser (det som kallas för privacy by 

design/default). 

Mot den bakgrunden föreslås att kommunstyrelsen ges uppdraget att leda 

och samordna arbetet kring dataskydd samt att kommunstyrelsen får rätt att 

utse datasskyddsombud för samtliga styrelser och nämnder. Kommunfull-

mäktige föreslås fatta dessa beslut samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med en revidering av reglementet. Ändringarna i reglementet 

föreslås komma i ett andra steg för att kunna hantera det pågående arbetet 

med en generell översyn av reglementet och hantera möjliga justeringar 

utifrån det översynsarbete som pågår under våren 2018.  

I ärendet föreslås även att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret ett 

särskilt uppdrag att ta fram en modell för hur staden internt ska hantera 

rollerna som personuppgiftsansvariga och biträden samt närliggande frågor. 

Det är väsentligt för att kunna hantera de nya reglerna men också för att 

åstadkomma en tydlig struktur mellan stadens styrelser och nämnder.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppgift att leda 

och samordna arbetet med stadens övergripande hantering av personuppgift-

er enligt den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppgift att utse 

dataskyddsombud för kommunens samtliga styrelser och nämnder. 
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3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att återkomma med 

förslag till revidering i kommunstyrelsens reglemente med anledning av 

ovanstående beslut. 

 

9 Dnr KS 2018/00834-1.4.2 
Beslut - Årsstämma i Västerås Stadshus AB 2018 

Förslag till beslut: 

1. Att utse Sofia Wahlund med Anna Mirkovic som ersättare att som röst-

ombud på Stadshus AB:s årsstämma företräda stadens aktier på årsstämman 

2018-04-17. 

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning fast-

ställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styr-

elsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017. 

3. Att instruera röstombudet att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 

lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överens-

stämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som 

gjorts. 

Ärendebeskrivning 

Västerås Stadshus AB ägs i sin helhet av Västerås stad och är moderbolag 

för Mälarenergi AB, Bostads AB Mimer, Nya Västerås Flygplats AB, 

Västerås Parkerings AB, Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB och 

Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag. 

Västerås Stadshus AB genomför årligen en översyn av ägardirektiv till 

samtliga dotterbolag i koncernen. Direktiven reglerar bland annat vilka 

frågor som styrelsen eller företagsledningen ska föra till ägaren för beslut. 

Detta kan gälla större förvärv eller avyttringar, större investeringar och 

verksamhetsförändringar i dotterföretagen. Direktiven innehåller även 

finansiella mål som gäller på längre sikt. Vid eventuella förändringar av 

ägardirektivet lyft frågan till kommunfullmäktig för beslut. 

Koncernens totala omsättning för räkenskapsåret uppgick till 4 014 mnkr (3 

902). Koncernen omsättning kommer till största del från två av dotterbolag-

en varav Mälarenenergi AB står för cirka 75 % och Bostads AB Mimer för 

cirka 22 %. 

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 52 mnkr och uppgår 

till 332 mnkr (281). 2017 års resultat efter skatt uppgår till 249 mnkr (217). 

Resultatökningen beror främst på höjda priser för värme, vatten, elnät, ökade 

energivolymer, ökade hyresintäkter samt en försäljning av fastigheten 

Elledning på Tunbytorp. 

Årets resultat efter finansiella kostnader för moderbolaget är 52,7 Mkr  

(-11,1) och huvuddelen av resultatförbättringen för moderbolaget är 

utdelning från Mälarenergi AB 53,7 mnkr och Bostads AB Mimer 1,2 mnkr. 

Moderbolaget har även minskat sina kostnader med 9 mnkr jämfört med 

2016, då moderbolaget även innehöll flygplatsverksamheten från 1 jan 2016 
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till den 5 april 2016. Flygplatsverksamheten överfördes sedan till Nya 

Västerås Flygplats AB. 

Bolagets auktoriserade revisor samt lekmannarevisorer lämnar en ren 

revisionsberättelse och granskningsrapport. Av lekmannarevisionens 

granskning framgår att det finns rutiner för återrapportering av dotterbolag-

ens verksamheter till moderbolaget. Återrapportering utgör grunden för 

ägarens uppsiktsplikt. Det är av vikt att insamlad information från dotter-

bolagen ligger till grund för den strategiska styrningen av dotterbolagen på 

ett tydligt sätt. Lekmannarevisorerna har för avsikt att nogsamt följa detta 

framöver. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att utse Sofia Wahlund med Anna Mirkovic som ersättare att som röst-

ombud på Stadshus AB:s årsstämma företräda stadens aktier på årsstämman 

2018-04-17. 

2. Att instruera röstombudet att rösta för att resultat- och balansräkning 

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 

styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2017. 

3. Att instruera röstombudet att rösta för att arvode till styrelse, revisorer och 

lekmannarevisorer med suppleanter fastställs till de belopp som överens-

stämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt den upphandling som 

gjorts. 

 

10 Dnr KS 2017/01222-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport, Granskning av styrning och uppfölj-
ning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation  

Förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunrevisionen.        

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av stadens förtroendevada revisorer genomfört en 

granskning i syfte att bedöma om beställarnämnder och utförarstyrelser 

tillämpar en ändamålsenlig styrning och uppföljning inom ramen för stadens 

beställar-utförarorganisation. 

Granskningen har utgått från ett antal revisionsfrågor:  

Är nämndernas och styrelsernas uppgifter och ansvarsområden tydligt 

definierade? 

Finns det styrdokument och rutiner som reglerar hur stadens beställar-

utförarmodell ska fungera? 

Säkerställer kommunstyrelsen en för alla parter välfungerande budget-

process? 
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Finns det en tillräcklig dialog mellan beställare och offentliga samt privata 

utförare? 

Agerar beställarnämnder och utförarande styrelser så att staden gynnas ur ett 

helhetsperspektiv? 

Vilken uppföljning görs av beställar-utförarmodellens effekter?      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunrevisionen. 

 

11 Dnr KS 2017/02139-1.2.1 
Beslut - Motion från (SD) om att upphöra med kvotering i alla 
kommunens nämnder och styrelser 

Förslag till beslut: 

1. Motionen om att upphöra med kvotering i alla kommunens styrelser och 

nämnder avslås. 

Ärendebeskrivning 

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

(SD) har i en motion, med rubriken Upphör med kvotering i alla kommunens 

nämnder och styrelser, föreslagit att Västerås kommun ska upphöra med all 

sorts kvotering.  

Kommunfullmäktige har den 9 november 2017, § 425, remitterat motionen 

till kommunstyrelsen för beredning.  

För att klargöra bakgrunden till motionen och tydliggöra motionens besluts-

sats har motionären Ann-Christine From Utterstedt (SD) till stadslednings-

kontoret inkommit med ett förtydligande att motionen har sin bakgrund mot 

det beslut som kommunfullmäktige fattade den 6 maj 2015, § 136, om att 

bifalla en motion från Bengt-Åke Nilsson (L) och Ragnhild Källberg (L) 

med rubriken "Säkerställ jämställd styrelserepresentation i kommunala 

bolagsstyrelser". Genom bifallet till motionen gavs kommunstyrelsen i 

uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de 

kommunala bolagens styrelser.  

Som svar på den bifallna motionen har kommunstyrelsen i huvudsak hän-

visat till stadens bolagspolicy. Av policyn framgår att det som en del i håll-

bart företagande vid nominering av ledamöter och suppleanter till styrelserna 

i bolagen ska eftersträvas en jämn könsfördelning.  

Den nu aktuella motionen tar dock sikte på alla styrelser och nämnder, inte 

enbart bolagsstyrelserna. Utöver det som framgår i bolagspolicyn avseende 

styrelserna i bolagen har staden inte något direkt ställningstagande i den 

aktuella frågan kopplat till val av ledamöter och ersättare i övriga styrelser 

och nämnder. Generellt för all verksamhet gäller dock stadens jämställdhets-

policy där det finns målsättningar och inriktningar som har bäring på alla 

delar av stadens organisation rörande mer generella inriktningar kopplat till 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2018-04-26 
 

 
 

10 (14) 

 

 

jämställdhet. De ger dock inte stöd för att det förekommer eller finns 

formella strukturer för kvotering avseende val av ledamöter och ersättare i 

stadens styrelser och nämnder.  

Kopplat till kommunstyrelsens uppdrag med anledning av motionen som 

bifölls i kommunfullmäktige 2015 har stadsledningskontoret tittat på flera 

alternativ tillåtgärder för att säkerställa enjämställd representation. Något 

formellt förslag har dock inte presenterat. Under 2017 beställde stads-

ledningskontoret en utredning från servicepartner.  

Utredningsrapporten lämnades i december 2017 och gav två förslag på hur 

staden kan arbeta för att öka jämställdheten i bolagsstyrelserna. Dessa har 

dock inte analyserats av stadsledningskontoret. Utredningen saknar till 

exempel en juridisk analys.  

De val av ledamöter och ersättare till styrelser och nämnder som kommun-

fullmäktige behandlar bygger i huvudsak på regler i kommunallagen och 

aktiebolagslagen.  

Sammanfattat utgår besluten från nomineringar från partierna. Nominerings-

rätten bygger på en mandatfördelning enligt en fastställd proportionalitets-

princip. Staden fördelar platser som ledamöter och ersättare till partierna 

efter en särskild beräkningsmetod som bygger på partiernas mandat i 

kommunfullmäktige. Partierna har sedan inom ramen för den så kallade fria 

nomineringsrätten att föreslå personer till de vakanta platserna som leda-

möter och ersättare. Nomineringsrätten bygger på att respektive parti 

självständigt och oberoende ska få föreslå den person som partiet vill 

nominera. Nomineringsrätten är inte möjlig att inskränka. Oaktat den fria 

nomineringsrätten finns vissa regler och förutsättningar som partierna ändå 

har att förhålla sig till. Det finns till exempel regler om valbarhetshinder i 

kommunallagen, aktiebolagslagen, föräldrabalken med flera som måste 

iakttas. Likaså ställer aktiebolagslagen indirekt vissa grundläggande krav på 

ledamöter i styrelserna som partierna behöver förhålla sig till. 

Men det ovanstående innebär dock inte något hinder mot att staden jobbar 

med jämställdhet mer generellt eller att partierna frivillig kommer överens 

om särskilda nomineringsförfaranden. Staden till exempel jobba med att tar 

fram statistik som bygger på ett jämställdhetsperspektivet eller vidtar andra 

åtgärder som handlar om att informera eller visa på önskad inriktning 

avseende nomineringarna för att uppnå ökad jämställdhet eller för att möta 

andra behov. Ett bra exempel rörande just detta är Domstolsverkets arbete 

för att få en bredare rekrytering av nämndemän och som genomfördes inför 

mandatskiftet 2014.  

Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Det förekommer inom 

staden ingen kvotering till styrelser och nämnder och de åtgärder som är 

möjliga med aneldning av tidigare beslut kan inte inskränka nominerings-

rätten genom till exempel ett system för kvotering.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen om att upphöra med kvotering i alla kommunens styrelser och 

nämnder avslås. 
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12 Dnr KS 2017/00543-1.2.1 
Beslut - Motion från (V) om vård på hemmaplan 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki, Anna Maria Romlid Olle Kvarnryd och Harri Åman (V) 

har i en motion med rubriken "Vård på hemmaplan" föreslagit:  

Att ansvarig nämnd utreder behovet av och olika sätt att utöka vården för 

ungdomar genom lösningar inom Västerås kommun: 

- Utökning av olika typer av förebyggande arbete. 

- Öppenvårdsinsatser där individen bor kvar i sitt hem men ingår i någon 

form av behandling eller aktivitet som utförs i offentlig regi. 

- Hem för vård och boende i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige har den 9 mars 2017, § 108, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till Individ- och 

Familjenämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 28 mars 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

 

13 Dnr KS 2017/01204-1.2.1 
Beslut - Motion från (M), Gynna nyföretagande genom sänkta 
avgifter 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

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

Gynna nyföretagande genom sänkta avgifter föreslagit  

• 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 

• Att förslag tas fram på hur företagen själv akan bidra för att minska de 

kommunala avgifterna 

Kommunfullmäktige har den 7 september 2017 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls mot bakgrund av att över-

syner av kostnader kan bidra till kostnadssänkningar - dock bör det påpekas 

att dessa eventuella sänkningar ej kan riktas specifikt mot nystaratad företag. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

 

14 Dnr KS 2017/02283-6.4.2 
Beslut - Motion från (M), Pröva fritidsgårdar med idrottsprofil 

Förslag till beslut: 

1. Motionen om att pröva fritidsgårdar med idrottsprofil föranleder ingen 

ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad och Caroline Högström har i en motion med rubrik-

en att Pröva fritidsgårdar med idrottsprofil föreslaget att ge uppdrag till 

berörd nämnd att möjliggöra/införa fritidsgårdar med idrottsprofil i samråd 

med ungdomarna på respektive fritidsgård. 

Kommunfullmäktige har den 7 december 2017, §480 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till grundskolenämnden för yttrande. 

Remissinstansen har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. 

Grundskolenämnden ser möjligheter med att fritidsgårdar skulle kunna ha 

olika idrottsprofiler. Detsamma gäller kulturprofiler, vilket inte nämns i 

motionen. I framtagandet av ny Handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten 

och öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar i Västerås för åren 2020- 

2026, kommer möjlighet till olika profil på fritidsgårdarna att beaktas. 

I dagsläget arbetar fritidsgårdarna i Västerås efter Handlingsplan 2014-2019. 

Handlingsplanen ger stort utrymme för fritidsgårdarna att anpassa verksam-

heten utifrån ungdomarnas intressen. I handlingsplanen beskrivs även det 

hälsofrämjande perspektivet i verksamheten. Fritidsgårdarna har regelbundet 

olika former av idrottsaktiviteter i verksamheten. Det är allt ifrån spontana 

aktiviteter som pingis till planerade aktiviteter i hyrd gymnastikhall. I 

nuläget har även flertalet av fritidsgårdarna Longboards, Inlines, Hoover-

boards och Skateboards som ungdomar kan använda under verksamhets-

tiden. På några av fritidsgårdarna har dessa aktiviteter varit populära.  

Övertid förändras ungdomarnas intressen och verksamheten behöver hela 

tiden vara följsam i matchning av aktiviteter utifrån ungdomars intressen och 

behov.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 11 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen om att pröva fritidsgårdar med idrottsprofil föranleder ingen 

ytterligare åtgärd. 
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15 Dnr KS 2017/02278-3.10.1 
Beslut - Motion från Moderaterna (M) om kombinationsbiljett för 
tågpendlare som behöver parkering 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls och Stadsledningskontorets ges i uppdrag att inom 

projekt Mälarporten undersöka möjligheten med kombinationsbiljett, 

pendlarkort och parkering vid Västerås station. 

Ärendebeskrivning 

Mohammed Rashid (M) har i en motion med rubriken ’Kombinationsbiljett 

för tågpendlare som behöver parkering’ föreslagit att undersöka möjligheten 

med kombinationsbiljett, pendlarkort och parkering vid Västerås station. 

Kommunfullmäktige har den 7 december 2017 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Tekniska nämnden som inkommit med 

remissvar och har i huvudsak följande synpunkter;  

Området runt resecentrum kommer att genomgå stora förändringar i och med 

den stadsdelsförnyelse som är påbörjad. Detta tillsammans med att del flesta 

av de nuvarande parkeringsytorna ägs av annan än staden gör att nämnden 

rekommenderar att avvakta med utredningar till dess att det finns en ny 

parkeringsstruktur att arbeta med. 

Kommunstyrelsen föreslår dock att motionen bifalls och möjligheten till 

kombinationsbiljett utreds inom projekt Mälarporten. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 april 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls och Stadsledningskontorets ges i uppdrag att inom 

projekt Mälarporten undersöka möjligheten med kombinationsbiljett, 

pendlarkort och parkering vid Västerås station. 

 

16 Dnr KS 2018/00568-1.5.2 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
främlingsfientlighet mot olika trosinriktningar   

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 

februari 2018 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om främlingsfientlighet mot olika trosinriktningar. 
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17 Dnr KS 2018/01017-3.6.2 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående 
Fridnässkolan    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

april en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

om Fridnässkolan. 

 

18 Dnr KS 2018/00806-3.12.1 
Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om 
stadens underhållsskuld på gator och vägar    

Ärendebeskrivning 

Mohammed Rashid (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

8 mars 2018 en interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande 

Jazmine Pettersson (S) om stadens underhållsskuld på gator och vägar. 

 

19 Dnr KS 2018/00908-3.12.1 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
potthål i Västerås gator    

Ärendebeskrivning 

Claes Kugelberg (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

12 april en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om potthål. 

 

20 Dnr KS 2018/01019-6.1.8 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om hot, 
våld och kränkningar i Västerås skolor    

Ärendebeskrivning 

Eleonore Lundkvist (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 12 april en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om hot, våld och kränkningar i Västerås skolor. 

 

21 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


