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§ 175 Dnr KS 2021/00528-1.5.2 

Beslut - Val av ombud årsstämma Leader Mälardalen 2021 

Beslut 

1. Vicki Skure Eriksson utses att som röstombud representera Västerås 

kommun på årsstämman för föreningen Leader Mälardalen den 28 april 

2021. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Västerås kommun är medlem i föreningen Leader Mälardalen. Föreningen 

Leader Mälardalen verkar inom ramen för EU-programmet Leader 2014-

2020. Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen.  

Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om en tvåårig förlängning 

(2021–2022) inklusive utökad budget för Landsbygdsprogrammet, av vilket 

LEADER är en del. I förlängningsperioden kommer Leaderområdena kunna 

fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med nuvarande strategier och i 

nuvarande geografiska områden, men verksamheten ska finansieras med EU-

medel budgeterade för kommande programperiod 2021–2027.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

1. Vicki Skure Eriksson utses att som röstombud representera Västerås 

kommun på årsstämman för föreningen Leader Mälardalen den 28 april 

2021. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  
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§ 179 Dnr KS 2021/00052-1.4.2 

Beslut - Årsstämma i Västmanlands tolkservice avseende 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 

som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden 

aktier.  

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 

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

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och att 

ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i 

kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag 

gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och 

revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2021. 

3. Röstombuden ges i uppdrag att föreslå årsstämman besluta ge ägarna en 

utdelning på hälften av det fria egna kapitalet. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Västmanlands Tolkservice är en ekonomisk förening som ägs av kommuner i 

Västmanland och Region Västmanland. Verksamheten består av att 

tillhandahålla tolk- och översättartjänster.     

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Anna Lundberg (L) utses, med Bengt-Åke Nilsson (L) som ersättare, att 

som röstombud på Västmanlands tolkservices årsstämma företräda staden 

aktier.  

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 

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

styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och att 

ersättning till styrelseledamöter och revisorer utgår i enlighet med förslaget i 

kallelsen till stämman samt att rösta i enlighet med valberedningens förslag 

gällande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och 

revisorssuppleant samt styrelsens förslag gällande medlemsavgift för 2021. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
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Yrkanden 

Elisabeth Unell (M) yrkar att ge röstombuden i uppdrag att föreslå 

årsstämman besluta ge ägarna en utdelning på hälften av det fria egna 

kapitalet. 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag med tillägg av Elisabeth Unells (M) förslag, 

och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Kopia till 

Västmanlands tolkservice 

 

 


