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Kallelse och föredragningslista 

Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby 

Sammanträdesdatum 8 november 2018 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 16:00  

  

Som första aktivitet under sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges 

kommuners och landstings kongress 2019 att genomföras 
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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 1831789- 
Information om aktuella detaljplaner  
    

 

4 Dnr KS 2018/02173-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Ariana Tanha (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

efter Ariana Tanha (MP) har inkommit. Ny ersättare är Anna Nematbakhsh 

(MP). 

 

 

5 Dnr KS 2018/02204-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Per Nilsson (KD) 

Förslag till beslut: 

1. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

efter Per Nilsson (KD) har inkommit. Ny ersättare är Joakim Widell (KD). 
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6 Dnr KS 2018/02254-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Vladimir Ahmed (S) 

Förslag till beslut: 

1. Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsens beslut avseende ny ersättare i Västerås kommunfullmäktige 

efter Vladimir Ahmed har inkommit. Ny ersättare är Malin Kauranen. 

 

 

7 Dnr KS 2018/02117-1.1.1 
Beslut - Revidering av tjänstgöringsperiod för Västerås stads 
revisorer 

Förslag till beslut: 

1. Västerås stads revisorers uppdrag börjar den 1 januari 2019 och upphör i 

och med att revisionsberättelse avlämnas för år 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige utsåg vid sammanträdet den 18 oktober 2018 § 238 nya 

revisorer för Västerås stad. I beslutet angavs att respektive uppdrag gäller för 

tiden från och med att revisionsberättelse avlämnats för år 2018 och till dess 

att revisionsberättelse har avlämnats för år 2022, vilket är felaktigt. Perioden 

påbörjas den 1 januari 2019 och pågår till dess att revisionsberättelse har 

avlämnats för år 2022. Uppdragsperioden måste därför justeras. 

 

8 Dnr KS 2017/01034-1.3.4 
Beslut - Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2018 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider resterande del 

av 2018: 

29 november klockan 08.30 (budgetfullmäktige) 

30 november (reservdag) 

6 december klockan 16.00 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade under våren 2017 beslut om att rekommendera 

sammanträdesdagar för nytillträdda kommunstyrelsen och fullmäktige under 

resterande del av 2018. Fullmäktige har nu att fastställa dagarna.      

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

1. Förslag till kommunfullmäktige: 
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Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar och tider resterande del 

av 2018: 

29 november klockan 08.30 (budgetfullmäktige) 

30 november (reservdag) 

6 december klockan 16.00 

 

9 Dnr KS 2018/02249-2.5.3 
Beslut - Skattesats 2019 för Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2019 fastställs till 20,36 kronor 

(procent), dvs oförändrad skattesats.        

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 

föreslå skattesats för det kommande året.  

Enligt kommunallagen ska, de år val till fullmäktige förrättas, budgeten 

fastställas av den nyvalda fullmäktige. Om budgeten på grund av särskilda 

skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 

fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före 

december månads utgång. Fullmäktige får fastställa en annan skattesats än 

den som tidigare beslutas.  

Skattesatsen för år 2019 föreslås bli 20,36 kronor (procent), dvs oförändrad 

skattesats. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Den kommunala skattesatsen för år 2019 fastställs till 20,36 kronor 

(procent), dvs oförändrad skattesats.   

 

10 Dnr KS 2018/01554-1.4.2 
Beslut - Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Västerås stad 

Förslag till beslut: 

1. Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 godkänns.  

2. Nämnder och styrelser med prognostiserat underskott ska vidta åtgärder 

för en ekonomi i balans.      

Ärendebeskrivning 

Resultatet för perioden januari-augusti i Västerås stad är 297 mnkr. I 

resultatet ingår poster av engångskaraktär med 182 mnkr.  

Prognosen för helåret är 328 mnkr, varav jämförelsestörande poster såsom 

realisationsvinster, exploateringsintäkter, avsättning till miljöskuld och 

försäkringsersättningar uppgår till 276 mnkr. Frånräknat dessa blir 
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årsprognosen 52 mnkr att jämföra med årets budget på 150 mnkr. Resultatet 

i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning blir då 0,6 % att 

jämföra med budgeterade 1,9 % jämfört med det långsiktiga målet på 2,5 %. 

Ytterligare avsättningar för miljöskuld i hamnen kan komma att bli en 

kostnad på cirka 70 mnkr 2018. Då beloppet ännu inte är säkert ingår det inte 

i prognosen, utan ett ställningstagande görs under hösten. Om avsättningen 

görs försämras årets resultat med den summan. 

Stadens investeringsram är 1 377 mnkr. Prognosen är att 81 % kommer att 

genomföras.      

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Delårsrapporten för januari-augusti 2018 med prognos för 2018 godkänns.  

2. Nämnder och styrelser med prognostiserat underskott ska vidta åtgärder 

för en ekonomi i balans.   

 

11 Dnr KS 2018/02093-1.2.1 
Beslut - Köp samt försäljning av kvarteren Najaden, Hydran, 
Valfisken, Nautilus och Ran inom dp 1842, samt skoltomten 
inom dp 1876, Öster Mälarstrand Dp4 

Förslag till beslut: 

1. Köpa kv. Hydran av Mälarstrandens Utvecklings AB för en köpeskilling 

om 27 185 264 kronor 

2. Sälja del av Najaden 2 till APP Properties för 3 700 kr/BTA 

3. Sälja del av Hydran 2, alternativt upplåta detsamma med tomträtt, till 

Sveafastigheter för 3 700 kr/BTA 

4. Sälja del av Valfisken 1 alternativt upplåta detsamma med tomträtt, till 

Slättö Förvaltning för 3 700 kr/BTA 

5. Beslutspunkt 2-4  gäller under förutsättning att respektive byggherre under 

bygglovsprocessen visar att deras projekt kan fullföljas i enlighet med 

markanvisningen    

Ärendebeskrivning 

Fastighetsnämnden beslutade i november 2017 om markanvisning för fem 

byggherrar inom dp 1842 samt dp 1876, Öster Mälarstrand. De mark-

anvisade kvarteren inom dp 1842 ägs idag av Muab, Mälarstrandens 

utvecklings AB, som ansvarar för sanering och utbyggnad av infrastrukturen 

i området. För att kunna fullfölja markanvisningarna behöver staden först 

förvärva de aktuella fastigheterna från Muab. Köpeskillingarna har fastställts 

i enlighet med ram- och exploateringsavtalet mellan Muab och Västerås stad. 

När respektive byggherre har redovisat godkända handlingar för bygglov, 

finansiering och andra för markanvisningen och projektet viktiga frågor 

tecknas köpeavtal, alternativt tomträttsavtal vid hyresrättsbyggande. Nivån 
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för köpeskilling och avgäldsunderlag för tomträtt var bestämd vid mark-

anvisningstillfället. 

Fastighetsnämnden beslutade 2018-06-14 att föreslå kommunfullmäktige att 

förvärva och sälja berörda fastigheter inom dp 1842 samt dp 1876.  

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Köpa kv. Hydran av Mälarstrandens Utvecklings AB för en köpeskilling 

om 27 185 264 kronor 

2. Sälja del av Najaden 2 till APP Properties för 3 700 kr/BTA 

3. Sälja del av Hydran 2, alternativt upplåta detsamma med tomträtt, till 

Sveafastigheter för 3 700 kr/BTA 

4. Sälja del av Valfisken 1 alternativt upplåta detsamma med tomträtt, till 

Slättö Förvaltning för 3 700 kr/BTA 

5. Beslutspunkt 2-4  gäller under förutsättning att respektive byggherre under 

bygglovsprocessen visar att deras projekt kan fullföljas i enlighet med 

markanvisningen    

 

12 Dnr KS 2018/01826-3.3.4 
Beslut - Försäljning av tomträtten Stenåldern 7 

Förslag till beslut: 

1. Tomträtten Stenåldern 7 säljs till BRF Vikingen mot en köpeskillning om 

21 900 000 kronor och på villkor enligt av Brf Vikingen godkänt köpeavtal.        

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Stenåldern 7, belägen i stadsdelen Bjurhovda ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till Brf 

Vikingen. Brf Vikingen önskar friköpa tomträtten.         

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige 

Tomträtten Stenåldern 7 säljs till BRF Vikingen mot en köpeskillning om 21 

900 000 kronor och på villkor enligt av Brf Vikingen godkänt köpeavtal.   
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13 Dnr KS 2016/00770-6.0.2 
Beslut - Uppdrag, utred möjligheten att införa ett resurscentrum 
för jämställdhet i skolan  

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Grundskolenämnden har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att (i 

samverkan med förskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknads-

nämnden) utreda möjligheten att införa ett resurscentrum för jämställdhet i 

skolan.    

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas.   

 

14 Dnr KS 2018/02274-1.5.2 
Beslut - Medlemskap i Robotdalen förening 

Förslag till beslut: 

1. Medlemskap i Robotdalen förening godkänns.    

Ärendebeskrivning 

Under våren 2018 har Västerås stad tillsammans med Eskilstuna kommun, 

Region Väsmanland och Region Sörmland genomfört en genomlysning av 

Robotdalens verksamhet och i detta även sett över den offentliga 

finansieringen med inriktning att successivt minska densamma. 

Sammantaget har genomlysningen kunnat konstatera att Robotdalen är en 

viktig del i regionens samlade innovationsstödjande system och arbetet bör 

inriktas/spetsas kring något/några robotikområden.  

I takt med att offentlig finansiering minskar finns behov av att öka de 

kommersiella intäkterna. Då Mälardalens högskola i dagsläget saknar 

holdingbolag kan man dock inte hantera de kommersiella intäkter som krävs 

för att vara en ledande aktör inom det innovationsstödjande systemet. 

Mälardalens högskola har under våren 2018 lämnat in ansökan till 

regeringen om att få bilda ett holdingbolag och det innebär att Mälardalens 

högskola som tidigast har ett holdingbolag på plats under våren 2019 (om 

ansökan beviljas av regeringen).  För att fortsätta verksamheten i tänkt 

riktning behövs en tillfällig organisationsform och bedömningen, efter 

genomlysning av fyra alternativ, är att bildandet av en förening är det bästa 

alternativet. Förslaget innebär att den kommersiell verksamhet drivs i 

aktiebolaget och allmänt näringslivsfrämjande aktiviteter i Robotdalen@ 

MDH (där all verksamhets bedrivs idag). Samverkansavtal tecknas mellan 

Mälardalens högskola och Robotdalen förening. Samtliga finansiärer bjuds 

in till 3-4 träffar per år för att följa verksamhetens utveckling. 
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När Mälardalens högskola beviljas att starta holdingbolag upplöses den 

tillfälliga organisationsformen och eventuella värden överförs till 

Mälardalens högskolas holdingbolag.      

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 31 oktober att lämna 

följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Medlemskap i Robotdalen förening godkänns.  

 

15 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


