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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 2018/00775-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Magnus Edström 
(MP) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Edström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen från och med den 2 april. 

2. Anna Thunell (MP) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen från och med 

den 3 april till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 

val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Edström (MP) som valts till ledamot i kommunstyrelsen 

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

därför ske. 

 

4 Dnr KS 2018/00771-1.1.1 
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Thunell (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Thunell (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen från och med den 2 april. 

2. Johannes Wretljung Persson (MP) väljs till ny ersättare i 

kommunstyrelsen från och med den 3 april till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP) som valts till ersättare i kommunstyrelsen 

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

därför ske. 
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5 Dnr KS 2018/00776-1.1.1 
Val av ny ledamot i styrelsen för Västerås stadshus AB efter 
Magnus Edström (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Edström (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Västerås stadshus AB från och med den 2 april. 

2. Anna Thunell (MP) väljs till ny ledamot i Västerås stadshus AB från och 

med den 3 april till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Edström (MP) som valts till ledamot i styrelsen för Västerås 

stadshus AB mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

6 Dnr KS 2018/00772-1.1.1 
Val av ny ersättare i stadshus AB efter Anna Thunell (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Anna Thunell (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Västerås 

stadshus AB från och med den 2 april. 

2. Johannes Wretljung Persson (MP) väljs till ny ersättare i Västerås stadshus 

AB från och med den 3 april till och med den dag då nyvalda 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Anna Thunell (MP) som valts till ersättare i styrelsen för Västerås stadshus 

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

därför ske. 

 

7 Dnr KS 2018/00774-1.1.1 
Val av nytt kommunalråd efter Magnus Edström (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Edström (MP) entledigas från sitt uppdrag som kommunalråd 

från och med den 2 april. 

2. Johannes Wretljung Persson (MP) väljs till nytt kommunalråd från och 

med den 3 april till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter 

nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Edström (MP) som valts till kommunalråd mandatperioden 2014-

2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 
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8 Dnr KS 2018/00770-1.1.1 
Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Kim 
Naenfeldt Eklund (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Kim Naenfeldt Eklund (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

miljö- och konsumentnämnden. 

2. Anna Betzmark (MP) väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnd-

en till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val 

förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Kim Naenfeldt Eklund (MP) som valts till ersättare i miljö- och 

konsumentnämnden mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 

 

9 Dnr KS 2017/02299-1.1.1 
Val av ny nämndeman efter Daniel Sjölund Jonsson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 

31 december 2019. 

Ärendebeskrivning 

Daniel Sjölund Jonsson (SD) som valts till nämndeman till och med den 31 

december 2019 är på grund av ändrad adress entledigats från sitt uppdrag 

som nämndeman vid Västmanlands tingsrätt. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

10 Dnr KS 2018/00684-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Rodrigo Romo (M) 

Förslag till beslut: 

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

kommunstyrelsen. 

2. XX väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val 

Ärendebeskrivning 

Rodrigo Romo (M) som valts till ledamot i kommunstyrelsen 

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

därför ske. 
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11 Dnr KS 2018/00720-1.1.1 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Veronica 
Samuelsson (M) 

Förslag till beslut: 

1. Veronica Samuelsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

grundskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare i grundskolenämnden till och med den dag då 

nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Veronica Samuelsson (M) som valts till ersättare i grundskolenämnden 

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

därför ske. 

 

12 Dnr KS 2018/00540-1.1.1 
Anmälan av länsstyrelsens protokoll 

Förslag till beslut: 

1. Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Huda Hassan (V) entledigades från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

kommunfullmäktige vid sammanträdet den 1 februari 2018. Nu har 

länsstyrelsens protokoll inkommit. Ny ledamot från och med den 16 februari 

2018 är Jonas Cronert (S) och ny ersättare efter Jonas Cronert (S) är Håkan 

Ax (S). 

 

13 Dnr KS 2018/00723-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jan van der Horst 
(S) 

Förslag till beslut: 

1. Jan van der Horst (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Jan van der Horst (S) som valts till ledamot i kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 
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14 Dnr KS 2018/00644-1.1.1 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i Fastighetsaktiebolaget 
Elledningen 

Förslag till beslut: 

1. Anders Gestrin (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

Ärendebeskrivning 

Anders Gestrin (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Fastighets-

aktiebolaget Elledningen. Då bolaget sålts behöver inget nyval göras. 

 

15 Dnr KS 2018/00647-1.1.1 
Avsägelse av uppdraget som ledamot i Fastighetsaktiebolaget 
Elledningen 

Förslag till beslut: 

1. Sonia Linnerud (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

Ärendebeskrivning 

Sonia Linnerud (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Fastighets-

aktiebolaget Elledningen. Då bolaget sålts behöver inget nyval göras. 

 

 

16 Dnr KS 2018/00331-1.1.1 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i Fastighetsaktiebolaget 
Elledningen 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Fastighets-

aktiebolaget Elledningen. Då bolaget sålts behöver inget nyval göras. 
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17 Dnr KS 2018/00676-1.1.1 
Avsägelse av uppdraget som ersättare i Fastighetsaktiebolaget 
Elledningen 

Förslag till beslut: 

1. Magnus Agestav (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Agestav (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. Då bolaget sålts behöver inget nyval 

göras. 

 

18 Dnr KS 2018/00730-1.1.1 
Avsägelse av uppdraget som ordförande i 
Fastighetsaktiebolaget Elledningen 

Förslag till beslut: 

1. Anders Teljebäck (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. 

Ärendebeskrivning 

Anders Teljebäck (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen. Då bolaget sålts behöver inget nyval 

göras. 

 

 

19 Dnr KS 2016/00101-004 
Beslut - Program och handlingsplan för digital förnyelse 

Förslag till beslut: 

1. Förslag till program för digital förnyelse 2018-2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Program för digital förnyelse remitterades under våren 2017 till stadens 

nämnder och bolag. Svaren visar att programmet är efterfrågat och att mål-

sättningar och inriktning är bra och önskvärda. I remissvar framkommer 

också en önskan om vissa konkretiseringar men framförallt önskas en 

handlingsplan som stöd för genomförandet av programmet. Under hösten 

2017 har en handlingsplan för stadens gemensamma insatser utarbetats för 

att komplettera programmet med konkreta åtgärder och aktiviteter.  

Förslaget till handlingsplan har också harmoniserats mot de nationella 

initiativ som SKL tagit likväl som den digitala agenda och handlingsplan 

som utarbetats för Region Västmanland. 
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Programmet har i övrigt aktualiserats med utgångpunkt från de händelser i 

omvärlden som skett, t.ex. ny nationell digitaliseringsstrategi. Inriktning och 

målsättningar är i princip likalydande.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige:  

1. Förslag till program för digital förnyelse 2018-2021 godkänns. 

 

20 Dnr KS 2018/00217-1.2.4 
Beslut - Vattenkraftens miljöfond AB (Mälarenergi AB)  

Förslag till beslut: 

1. Godkänna Mälarenergi AB delägarskap i bolaget Vattenkraftens 

Miljöfond AB med en ägarandel om 0,1 %.  

           

Ärendebeskrivning 

EU:s ramdirektiv för vatten ("RDV") ställer krav på medlemsstaterna att 

säkerställa kvaliteten på vattenmiljön. I juni 2014 presenterade 

Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten en nationell strategi 

för genomförande av miljöåtgärder i vattenkraften. Baserat på denna strategi 

och en årslång dialog mellan bransch, myndigheter och miljöorganisationer 

presenterade myndigheterna i december 2015 "Förslag till prövning av 

vattenkraftproduktion". Förslaget grundas på tre hörnpelare, vilka kan 

sammanfattas enligt följande: ett anpassat prövningssystem baserat på 

omprövningsinstitutet, lagreglering av en övergripande nationell strategi för 

avvägning mellan energiintresset och miljöintresset vid prövning av 

miljöåtgärder i vattenkraften och kollektiv branschfinansiering av delar av de 

miljöåtgärder som genomförs inom ramen för den nationella strategin.   

Den 10 juni 2016 ingicks en politisk överenskommelse för långsiktig 

energipolitik vilken bl.a. uttryckte vikten av vattenkraftens centrala roll för 

Sveriges arbete med förnybar elförsörjning, att fastighetsskatten på 

vattenkraften skulle sänkas till nivåer som motsvarar de flesta andra 

elproduktionsanläggningar samt att vattenkraftsbranschen fullt ut ska 

finansiera de investeringar och åtgärder som är nödvändiga för att Sverige 

ska leva upp till de EU-rättsliga krav som ställs på vattenkraftsverksamheter.   

För att uppfylla de EU-rättsliga kraven samt att även hantera en kollektiv 

branschfinansiering, när dyra åtgärder behöver genomföras, vid vattenkrafts-

anläggningarna, bildas ett gemensamt ägt bolag som då hanterar projekten. 

De lämnar ekonomiskt stöd till verksamhetsutövare som behöver genomföra 

kostsamma åtgärder på sina anläggningar.  

Aktiebolag är den form som bäst tillgodoser behoven av flexibilitet och 

stabilitet, därför har parterna kommit överens om att etablera ett bolag, 

Vattenkraftens Miljöfond AB, i vilket samtliga parter är aktieägare. Bolagen 

förbinder sig att under 20 år sammanlagt bidra med 10 miljarder. Branschen 

har också löfte om att spilla vatten högst motsvarande 1,5TWh. 
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Godkänna Mälarenergi AB delägarskap i bolaget Vattenkraftens 

Miljöfond AB med en ägarandel om 0,1 %.  

 

21 Dnr KS 2016/00194-114 
Beslut - Översyn av bestämmelser om ersättning till Västerås 
stads förtroendevalda. 

Förslag till beslut: 

1. Uppdraget och de nya ersättningsnivåerna godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen uppdrog den 2016-01-20, § 25 punkt 2 åt stadslednings-

kontoret att genomföra en översyn av bestämmelserna om ersättning till 

Västerås stads förtroendevalda.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Uppdraget och de nya ersättningsnivåerna godkänns. 

     

 

22 Dnr KS 2018/00329-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL per den 31 december 2017 

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 

december 2017 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 oktober till och 

med december 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkomna rapporter.       
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande 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 oktober till och med 

december 2017 anmäls och läggs till handlingarna.    

 

23 Dnr KS 2018/00330-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 december 2017 

Förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 

december 2017 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 december 2017.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 

avseende inkommen rapport.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 

december 2017 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. 

 

24 Dnr KS 2017/01021-1.2.1 
Beslut - Motion från (M), Inför aktivt skolval i Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Motionen om aktivt skolval i Västerås avslås. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken Inför aktivt skolval i 

Västerås föreslagit att 
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-Västerås stad inför ett system med aktivt skolval där samtliga elever i 

kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, oavsett om det gäller 

kommunal eller fristående huvudman. 

Motionären anför att om alla gör ett aktivt skolval skulle skolsegregationen 

minska och starkare förutsättningar för blandade klasser skulle erhållas. Krav 

på aktiva val skulle leda till kunskap om möjligheten till fria skolval och 

gälla vid start i förskoleklass och årskurs 1 samt vid val där ny skolplacering 

önskas.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen om aktivt skolval i Västerås avslås. 

 

25 Dnr KS 2017/00757-1.2.1 
Beslut - Motion från (M) om att utreda möjligheterna för 
obligatoriska hembesök i enlighet med Växjö och Solnamodellen 

Förslag till beslut: 

1. Motionen om att utreda möjligheterna för obligatoriska hembesök i 

enlighet med Växjö och Solnamodellen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Högström (M) och Eleonore Lundkvist (M) har i en motion med 

rubriken Utred möjligheterna för obligatoriska hembesök i enlighet med 

Växjö och Solnamodellen föreslagit att  

-ge Individ- och familjenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att göra 

obligatoriska hembesök vid ansökan om försörjningsstöd. 

Motionärerna anför att hembesök som metod vid ansökningar om 

försörjningsstöd ger bättre möjligheter att garantera medborgare rätt stöd och 

öka kvaliteten i försörjningsstödsarbetet.  

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden 

 

Yttrande från Individ- och familjenämnden 

I kontakter med Växjö och Solna framkommer det att det att under 2017 inte 

genomförs obligatoriska hembesök vid ansökningar om försörjningsstöd. 

Däremot görs selektiva hembesök. Detta görs också i Västerås i viss 

utsträckning i samband med t ex ansökningar om hemutrustning eller där 

barnens perspektiv bättre kommer till uttryck i hemmiljön. 

Individ- och familjenämnden anför de begränsningar som omöjliggör ett 

obligatorium gällande hembesök som förutsättning för försörjningsstöd. Med 

hänvisningar till Socialtjänstlagen, Regeringsformen och Europa-

konventionen finner nämnden att obligatoriska hembesök strider mot 

lagarnas skrivningar om människors rätt till självbestämmande och integritet.  
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Individ- och familjenämnden hänvisar också till Justitieombudsmannens 

slutsatser gällande hembesök. JO menar att hembesök är ett utredningsmedel 

som måste hanteras med stor försiktiget. I alla lägen måste det ske frivilligt 

och ske med en reell frivillighet, dvs inte vara villkorat eller påtvingat.  

Individ- och familjenämnden betonar dock att arbetet inom nämndens 

ansvarsområde redan idag på flera sätt är fokuserat på att försörjningsstödet 

utbetalas på korrekta grunder och på att synliggöra behov.                       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 7 februari 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen om att utreda möjligheterna för obligatoriska hembesök i 

enlighet med Växjö och Solnamodellen avslås. 

 

26 Dnr KS 2018/00316-3.8.2 
Fråga från (M) till ordförande i Mälarenergi om Västerås 
reningsverk 
    

Ärendebeskrivning 

Catharina Piper (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

januari 2018 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om Västerås reningsverk. 

 

27 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. 

 

28 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


