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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 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ivar Pedersen (S) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

kommunfullmäktige vid sammanträdet den 3 maj 2018. Nu har läns-

styrelsens protokoll inkommit. Ny ersättare från och med den 27 mars 2018 

är Anders Nilsson-Sköld (S). 

 

4 Dnr KS 2018/01312-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv efter 
Richard Eklund (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Richard Eklund (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden 

för idrott och friluftsliv. 

2. Samuel Stengård (MP) väljs till ny ersättare i nämnden för idrott och 

friluftsliv till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Richard Eklund (KD) som valts till ersättare i nämnden för idrott och 

friluftsliv mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnads-

val bör därför ske. 
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5 Dnr KS 2018/01306-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Västerås stadshus AB efter 
Rodrigo Romo (M) 

Förslag till beslut: 

1. Rodrigo Romo (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

stadshus AB. 

2. Staffan Anger (M) väljs till ny ledamot i Västerås stadshus AB till och 

med till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Rodrigo Romo (M) som valts till ledamot i Västerås stadshus AB till och 

med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

6 Dnr KS 2018/01316-1.1.1 
Val av ny ersättare i styrelsen för Västerås stadshus AB efter 
Staffan Anger (M) 

Förslag till beslut: 

1. Staffan Anger (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

stadshus AB. 

2. Eleonore Lundkvist (M) väljs till ny ersättare i Västerås stadshus AB till 

och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Staffan Anger (M) som valts till ersättare i Västerås stadshus AB till och 

med den 31 december 2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

7 Dnr KS 2018/01263-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Christer Windén (M) 

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 Christer Windén (M) har inkommit. Christer Windén (M) 

var vald till och med den 31 december 2019. Fyllnadsval bör därför ske 
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8 Dnr KS 2018/01354-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Gun Mari Lyrenäs (L) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Porsaeus (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 Gun Mari Lyrenäs (L) har inkommit. Gun Mari Lyrenäs (L) 

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

 

9 Dnr KS 2018/00865-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Kommunal-
förbundet Vafabmiljö 2017 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för kommunal-

förbundet VafabMiljö samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 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.  

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

kommunalförbundet VafabMiljö samt dess enskilda förtroendevalda för 

2017 års verksamhet. 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 
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10 Dnr KS 2018/00866-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlands Teater 2017 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 

Västmanlands Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 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.  

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västman-

lands Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 års verksamhet. 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.     

 

11 Dnr KS 2018/00867-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Kommunal-
förbundet Västmanlandsmusiken 2017 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västman-

landsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 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.  
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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.  

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Västman-

landsmusiken samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 års verksamhet. 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

 

12 Dnr KS 2018/00868-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för Kommunal-
förbundet Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2017 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 

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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Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Mälardalens 

brand- och räddningsförbund samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 

års verksamhet 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

 

13 Dnr KS 2018/00869-1.6.1 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Västerås 2017 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för Samord-

ningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 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.  

Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 

Samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2017 

års verksamhet. 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 

om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.   
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14 Dnr KS 2018/01251-1.2.1 
Beslut - Mälarenergi AB förvärv av Arboga kommuns aktier i 
Fibra AB 

Förslag till beslut: 

1. Godkänna att Mälarenergi AB förvärvar Arboga kommuns aktier i Fibra 

AB. 

2. Godkänna att Mälarenergi AB styrelse får genomföra de förändringar som 

behövs i aktieägaravtalet, beroende på förvärvet.       

Ärendebeskrivning 

Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Hallstahammar, 

Arboga och Strängnäs på uppdrag av nätägarna Mälarenergi, Eskilstuna 

Energi & Miljö, Hallstahammar Kommun, Arboga kommun och SEVAB 

Strängnäs Energi. Fibra AB ägs gemensamt av nätägarna och finns till för att 

bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabb-

are, och för att driva på konkurrensen och tjänsteutveckling bland leverantör-

erna.  

Fibra äger den aktiva utrustningen i de olika näten och driftövervakar stads-

näten, medan nätägarna i de olika orterna äger fibernätverket. All kund-

kontakt vid försäljning och anslutningar sker av Fibra på uppdrag av nät-

ägarna, därefter ska de olika tjänsteleverantörerna sköta kundkontakten och 

betala ersättning till Fibra. Nätägarna erhåller kvartalsvis en upplåtelseavgift 

från Fibra AB för att täcka sina kostnader för nätinvesteringarna. 

Ägarandelar innan förvärv av Arboga kommuns aktier: 

Arboga kommun 9 st 1,6 % 

Hallstahammar kommun 19 st 3,4 % 

SEVAB Strängnäs Energi 59 st 10,6 % 

Eskilstuna Energi & Miljö AB 142 st 25,4 % 

Mälarenergi AB 330 st 59,0 %     

Arboga kommun har deltagit i bredbandssamarbetet inom Fibra AB genom 

delägarskap och upplåtelseavtal med Bolaget av egen fiber inom Arboga 

kommun. 

Arboga kommun har beslutat att avbryta upplåtelseavtalet i förtid och villkor 

för detta har fastställts vid Bolagetsstämma den 16 mars 2018. Därför har 

Arboga kommun beslutat att sälja sin andel om 1,61 % i Fibra till Mälar-

energi AB.  

Köpeskillingen för Aktierna uppgår till summan av Aktiernas andel av det 

justerade egna kapitalet i Bolaget vid bokslutstillfället (31 december 2017) 

och motsvaras av 197 726 kronor.  

Den risk som identifieras med att Mälarenergi utökar aktieinnehavet i Fibra 

AB är att Bolaget går med förlust övertiden. Mälarenergis risk ökar då från 

59 % till 60,6%.  

I bilaga finns Mälarenergis styrelse beslut och aktieöverlåtelseavtalet med 

Arboga kommun. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj 

lämnat följande förslag till beslut: 

1. Godkänna att Mälarenergi AB förvärvar Arboga kommuns aktier i Fibra 

AB.  

2. Godkänna att Mälarenergi AB styrelse får genomföra de förändringar som 

behövs i aktieägaravtalet, beroende på förvärvet. 

 

15 Dnr KS 2017/02343-1.4.1 
Beslut - Uppdrag, ta fram övergripande konkreta mål för skol-
verksamheterna 

Förslag till beslut: 

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

verksamheter: 

• Alla elever ska nå minst godkänt-nivån i matematik och svenska i åk 3 

• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i åk 9 

• Alla elever som går på ett nationellt gymnasieprogram ska ta gymnasie-

examen inom tre år 

• Alla barn och unga i Västerås ska känna tillit till människor och samhälle 

• Alla barn och ungdomar i Västerås ska se ljust på sin framtid     

2. Skolnämnderna ges i uppdrag att återkomma med mål för kunskaper i 

förskolan, särskolan och gymnasiesärskolan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav i december 2017 Kommunstyrelsen uppdraget att 

tillsammans med de tre skolnämnderna ta fram övergripande konkreta mål 

för skolverksamheterna och föreslå dessa för kommunfullmäktige så att de 

blir gällande för alla stadens verksamheter. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsen. Förskolenämnden, grundskole-

nämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har getts tillfälle att 

samråda kring målformuleringarna. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Följande fem mål antas så att de blir gällande för alla stadens verksam-

heter: 

• Alla elever ska nå minst godkänt-nivån i matematik och svenska i åk 3 

• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i åk 9 

• Alla elever som går på ett nationellt gymnasieprogram ska ta 

gymnasieexamen inom tre år 

• Alla barn och unga i Västerås ska känna tillit till människor och samhälle 

• Alla barn och ungdomar i Västerås ska se ljust på sin framtid     
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2. Skolnämnderna ges i uppdrag att återkomma med mål för kunskaper i 

förskolan, särskolan och gymnasiesärskolan. 

 

16 Dnr KS 2018/00632-1.4.2 
Beslut - Tilläggsbudget 2018, satsning på grundskolan 

Förslag till beslut: 

1. Grundskolenämndens ram utökas med 10 mnkr för 2018 och ytterligare 10 

mnkr 2019 i syfte att stärka skolresultaten. 

2. Grundskolenämnden ska återkomma i samband med tertial 2 2018 med en  

redovisning hur nämnden genomför satsningen.        

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har i 

ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen10 januari 2018 föreslagit att stads-

ledningskontoret ska ta fram ett förslag på tilläggsbudget med huvud-

inriktning mot förstärkningar inom skola och utbildning.  

Nämndinitiativet tillstyrktes av kommunstyrelsen 24 januari och ett förslag 

om förstärkning med 20 mnkr i helårseffekt (10 mnkr 2018) togs fram inför 

kommunstyrelsen 21 februari.  

Inför att kommunstyrelsen skulle besluta i ärendet hade nya ekonomiska 

förutsättningar uppmärksammats då SKLs senaste skatteintäktsprognos 

visade lägre skatteintäkter jämfört med föregående prognos.  

Kommunstyrelsen beslutade med anledning av detta att återremittera ärendet 

och avvakta kommande skatteintäktsprognos och prognosen i samband med 

delårsrapporten i april.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Grundskolenämndens ram utökas med 10 mnkr för 2018 och ytterligare 10 

mnkr 2019 i syfte att stärka skolresultaten. 

2. Grundskolenämnden ska återkomma i samband med tertial 2 2018 med en  

redovisning hur nämnden genomför satsningen.   
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17 Dnr KS 2017/00556-1.3.6 
Beslut - Uppdrag, prövning av finansiering för medlemskap i 
ICORN och inrättandet av ett Fristadsprogram för kulturarbetare 

Förslag till beslut: 

1. Att godkänna återrapporteringen av Uppdrag - Prövning av finansiering 

för medlemskap i ICORN och inrättandet av ett Fristadsprogram för kultur-

arbetare.       

Ärendebeskrivning 

Jenny Boström (FP) och Ragnhild Källberg (FP) föreslog 2015 i en motion 

att kommunfullmäktige skulle besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för ett medlemskap i ICORN.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-05 § 307 att bifalla motionen. I sitt 

yttrande över motionen gjorde stadsledningskontoret bedömningen att frågan 

om medlemskap i ICORN är en fråga för kulturnämnden och inte kommun-

styrelsen. Med anledning av det beslutade kommunstyrelsen 2015-10-07 § 

370 att ge Kulturnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

medlemskap i ICORN.  

Kulturnämnden har utrett förutsättningarna för detta och lämnat en utredning 

där Kulturnämnden vill pröva möjligheterna att finansiera ett medlemskap i 

ICORN och inrättande av ett Fristadsprogram i budgetarbetet 2018.    

Kommunstyreslen beslutade den 22 februari 2017(Dnr KS 2015/01205-179) 

att uppdra åt Kulturnämnden att pröva möjligheterna att finansiera ett 

medlemskap i ICORN och inrättandet av ett Fristadsprogram för kultur-

arbetare i Västerås i budgetarbetet för 2018. 

I processen med kulturnämndens planeringsunderlag för 2018 diskuterades 

frågan men bedömdes inte som i första hand prioriterad med de rationali-

seringskrav som föreligger och behov i nämndens verksamheter.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Att godkänna återrapporteringen av Uppdrag - Prövning av finansiering 

för medlemskap i ICORN och inrättandet av ett Fristadsprogram för kultur-

arbetare. 

 

18 Dnr KS 2018/01044-1.4.2 
Beslut - Uppföljning av hur underhållsbudgeten påverkar 
gatuanläggningens kvalitet 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-12-07, § 448, att 

kommunstyrelsen vill årligen i april ha en presentation av hur underhålls-

budgeten påverkar gatuanläggningens kvalitet". Beslutet togs i samband med 

ett ärende om kommunrevisionens revisionsrapport 2015:1 - Granskning av 

underhåll vid gatu- och trafikenheten.  
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Nedan följer en sammanfattning av presentationen som kompletteras med en 

muntlig presentation på kommunstyrelsens sammanträde. 

Sammanfattning 

Under 2014 genomfördes en mätning av asfaltbeläggningarnas status på 

samtliga kommunala vägar och gång- och cykelvägar. Den totala underhålls-

skulden beräknades då till 200 mnkr. För att klara av normalt beläggnings-

behov och börja beta av underhållsskulden bedömdes i denna värdering att 

budgeten behöver vara ca 80 mnkr per år under 5 års tid för att komma till en 

acceptabel nivå på beläggningarnas kvalitet. 

Tekniska nämnden har under 2018 en budget för gatuunderhåll på totalt 50 

mnkr. Av dessa går ca 10 mnkr till underhåll av broar (framförallt byten av 

tätskikt) och ca 3 mnkr till underhåll av plattytor, trappor och andra gatu-

anläggningar. Återstående ca 37 mnkr läggs på beläggningsunderhåll.  

Med nuvarande budget minskar således inte underhållsskulden, utan hålls 

enligt förvaltningens bedömning på en oförändrad nivå. 

Erfarenheterna från 2017 års beläggningsunderhåll visar att den områdesvisa 

satsningen på bostadsgator på Kristiansborg blev mer kostsam än vad som 

uppskattats i förväg. Det berodde på att flera av gatorna var i sämre skick än 

vad statusrapporten från 2014 visade, vilket ledde till att det behövdes mer 

omfattande åtgärder, t ex rekonstruktion av delar av vägkroppen. Utifrån 

dessa erfarenheter genomförs under 2018 en uppdatering av värderingen av 

underhållsskulden, för att fånga in risken för fördyringar. 

I mars 2017 antog tekniska nämnden en servicegaranti för potthål. Service-

garantin innebär att potthål som innebär risk för skada på person eller egen-

dom ska åtgärdas inom tre dygn. Den gångna vintern har varit påfrestande 

för vägytorna i stora delar av Sverige och Västerås är inget undantag. Under 

årets första två månader har förvaltningen genomfört ungefär dubbelt så 

många reparationer av potthål som under tidigare år. Tekniska nämnden har 

nu gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt åter-

komma med förslag till upplägg för att komma tillrätta med potthåls-

problematiken, inklusive en kostnadsuppskattning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 
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19 Dnr KS 2017/00657-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport om granskning av korruptionsföre-
byggande arbete  

Förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens yttrande godkänns och överlämnas till Västerås stads 

revisorer. 

2. Rapporten läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Västerås stads revisorer har Ernst & Young granskat det 

korruptionsförebyggande arbetet i Västerås stad och i de helägda bolagen. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelser och nämnder har 

säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 

mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. En jämförelse 

har även gjorts med andra kommuner som genomfört motsvarande 

granskning. 

Revisorerna bedömer att nämnder, styrelser och bolag i Västerås stad i stor 

utsträckning har säkerställt en god intern kontroll för att motverka oegentlig-

heter. Väsentliga styrdokument och rutiner har tagits fram och anpassats för 

respektive verksamhet, vilket bidrar till en god kontrollmiljö. De 

kommenterar även att det framkommer en medvetenhet hos samtliga 

intervjuade om riskerna.  

Revisorernas rekommendationer i rapporten är följande: 

Revisorerna rekommenderar Kommunstyrelsen att införa slumpmässiga 

kontroller avseende särskilt utsatta riskområden, t.ex. bygglovshantering, att 

tillse att samtliga medarbetare årligen uppmärksammas på risken för 

oegentligheter. Det kan ske vid exempelvis utbildning, och/eller medarbetar-

samtal, samt att säkerställa systematiska och dokumenterade kontroller och 

återrapportering avseende inköp och upphandling.  

Revisorerna rekommenderar styrelsen i Västerås stadshus AB att tydliggöra 

koncernens förhållningssätt till beslutade styrdokument från Västerås stad. 

Revisorerna rekommenderar samtliga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser 

att säkerställa att risken för korruption och andra oegentligheter beaktas i 

riskanalysarbetet. Rapporten är utskickad på remiss till samtliga granskade 

nämnder, styrelser och bolag. Nämnder, styrelser och bolag har avgett egna 

yttranden till kommunrevisionen. Kommunstyrelsen yttrar sig för egen del 

avseende de rekommendationer som ställts till kommunstyrelsen. Stads-

ledningskontoret har tagit del av samtliga inlämnade yttranden. Där fram-

kommer att de granskade nämnderna, styrelserna och bolagen inte har något 

att erinra emot revisionens iakttagelser och rekommendationer. Rapportens 

iakttagelser har satt fokus på frågan. Risken för korruption och oegentlig-

heter kommer att beaktas i ändå större utsträckning i kommande utbildning-

ar, riskanalyser mm. Exempelvis har byggnadsnämnden, som anses vara en 

av de särskilt utsatta verksamheterna, angett att denna risk kommer att 

prioriteras i det kommande internkontrollarbetet.            
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Kommunstyrelsens yttrande godkänns och överlämnas till Västerås stads 

revisorer. 

2. Rapporten läggs till handlingarna. 

 

20 Dnr KS 2018/01089-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 mars 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 oktober till och med mars 

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 januari till och 

med mars 2018. 

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj och 

beslutade då att lämna följande 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 oktober till och med mars 

2018 anmäls och läggs till handlingarna. 
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21 Dnr KS 2018/01088-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 mars 2018 
 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 

2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med 

december 2017 anmäls och läggs till handlingarna.         

Ärendebeskrivning 

Enligt 28 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 

rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs 

inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten 

avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen ska 

lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om antal beslut, typ av 

insats samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapporten från nämnden för personer med funktionsnedsättning avser 

kvartal oktober till och med mars 2018.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 maj och 

beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 mars 

2018 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och med 

december 2017 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

22 Dnr KS 2018/01156-2.7.5 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande angående 
säkerhet för offentlig konst    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

maj 2018 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck 

(S) om säkerhet för offentlig konst. 
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23 Dnr KS 2018/01105-3.10.7 
Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
trafiksituationen i Västerås 

Ärendebeskrivning 

Enes Bilalovic (M) och Stefan Lindh (M) anmälde vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 3 maj 2018 en interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande Anders Teljebäck(S) om trafiksituationen i Västerås. 

 

24 Dnr KS 2018/01152-6.1.2 
Interpellation från (L) till grundskolenämndens ordförande 
angående kritiken från Skolinspektionen    

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

maj 2018 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki 

Skure Eriksson (C) om kritiken från Skolinspektionen. 

 

25 Dnr KS 2018/01153-2.4.0 
Interpellation från (L) till äldrenämndens ordförande angående 
hot mot de anställda    

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

maj 2018 en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande Solveig 

Nilsson (S) om hot mot de anställda. 

 

26 Dnr KS 2018/01159-6.3.2 
Interpellation från (M) till grundskolenämndens ordförande om 
det fria skolvalet    

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

3 maj 2018 en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki 

Skure Eriksson (C) om det fria skolvalet. 

 

27 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


