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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 2018/01753-1.1.1 
Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Rodrigo Romo (M) 

Förslag till beslut: 

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

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Rodrigo Romo (M) som valts till ledamot i kommunfullmäktige mandat-

perioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. 

 

4 Dnr KS 2018/01752-1.1.1 
Val av ny 2:e vice ordförande i Västerås stads Revisorer efter 
Åke Johansson (C) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Johansson (C) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i 

Västerås stads revisorer. 

2. XX väljs till ny 2:e vice ordförande i Västerås stads revisorer till och med 

2019-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Åke Johansson (C) som valts till 2:e vice ordförande i Västerås stads 

revisorer för perioden 2015-01-01 till 2019-01-01 har avsagt sig sitt uppdrag. 

Fyllnadsval bör därför ske. 
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5 Dnr KS 2018/01691-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads Revisorer efter Kenneth 
Nilsson (SD) 

Förslag till beslut: 

1. Kenneth Nilsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås 

stads revisorer. 

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer till och med 2019-01-

01. 

Ärendebeskrivning 

Kenneth Nilsson (SD) som valts till ledamot i Västerås stads revisorer för 

perioden 2015-01-01 till 2019-01-01 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval 

bör därför ske. 

 

6 Dnr KS 2018/01505-1.5.2 
Beslut - Lokal överenskommelse mellan Västerås stad och 
civilsamhället för åren 2018-2024  

Förslag till beslut: 

1. Lokal överenskommelse mellan Västerås stad och civilsamhället för åren 

2018-2024 antas, med tillägg om att när verksamhet som utförs på uppdrag 

av kommunen så är det kommunen som bestämmer vilken kvalitet som ska 

uppfyllas.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2013 att anta viljeinriktning för 

samverkan med civilsamhället. I samband med det fick stadslednings-

kontoret också i uppdrag att utreda förutsättningar för etablering av ett 

gemensamt utvecklingscenter för bättre stöd och samarbete med föreningar 

och idéburna organisationer. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2015 om en överenskommelse 

(LÖK, LÖKen) och handlingsplan 2015-2016 för samverkan mellan staden 

och civilsamhället. I december 2016 antog kommunstyrelsen en handlings-

plan 2017-2018 och som återrapporterades i kommunstyrelsen februari 2018. 

Utifrån detta behöver Kommunfullmäktige anta en ny överenskommelse för 

åren 2018-2024. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Lokal överenskommelse mellan Västerås stad och civilsamhället för åren 

2018-2024 antas, med tillägg om att när verksamhet som utförs på uppdrag 

av kommunen så är det kommunen som bestämmer vilken kvalitet som ska 

uppfyllas. 
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7 Dnr KS 2018/01535-3.3.4 
Beslut - Försäljning av tomträtten Oxenstierna 1 

Förslag till beslut: 

1. Att sälja tomträtten Oxenstierna 1 till Brf Lisjön mot en köpeskilling om 

25 500 000 kronor på villkor enligt av Brf Lisjön godkänt köpeavtal.  

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Oxenstierna 1, belägen i stadsdelen Bäckby, ägs av Västerås 

kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till Brf 

Lisjön. Brf Lisjön önskar friköpa tomträtten. 

Fastighetsnämnden beslutade 2018-06-14 att "Fastighetsnämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att sälja tomträtten Oxenstierna 1 till Brf Lisjön mot en 

köpeskilling om 25 500 000 kronor och på villkor enligt av Brf Lisjön god-

känt köpeavtal." 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att sälja tomträtten Oxenstierna 1 till Brf Lisjön mot en köpeskilling om 

25 500 000 kronor på villkor enligt av Brf Lisjön godkänt köpeavtal. 

 

8 Dnr KS 2017/02346-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2017:9, Granskning av nämnders och 
styrelsers protokoll   

Förslag till beslut: 

1. Stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten granskning av 

nämnders och styrelsers protokoll godkänns.  

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Västerås stads revisorer har Ernst & Young granskat nämnd-

ers och styrelsers protokoll i Västerås stad. Syftet har varit att bedöma om 

nämnder och styrelser ser till att protokollen ger stadens invånare en till-

fredställande möjlighet till insyn och information. Ernst & Young 

rekommenderar kommunstyrelsen i huvudsak att: 

- Säkerställa att protokollföringen följer lag och styrdokument, 

- Samordna nämnders och styrelsers arbete med att revidera sina 

reglementen, samt att revidera kommunstyrelsens eget reglemente, 

- Samordna utbildning och fortbildning för förtroendevalda och tjänstemän. 

Stadsledningskontoret har tagit del av rapporten och ser förbättringsområden 

inom arbetet med stadens och kommunstyrelsens protokoll. I det kontinuer-

liga arbetet som ständigt pågår med bland annat uppdatering av ärendehand-

bok och fortbildning kommer stadsledningskontoret att beakta revisorernas 

synpunkter. Det pågår nu även ett arbete med revidering av kommun-

styrelsens reglemente. 
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Kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser har yttrat sig över 

revisorernas rapport och angett hur man kommer att arbeta vidare med 

protokollen i staden. Utöver vad som framgår ovan så kommer samtliga 

nämnder och styrelser att fortsätta med arbetet att förbättra protokollen och 

att åtgärda brister. Stadsledningskontoret har ett ansvar att samordna arbetet 

och samtliga förvaltningar har sedan ett ansvar att följa instruktionerna i 

handboken för ärendeprocessen. Stadens nätverk för nämndsekreterare och 

registratorer har en viktig funktion för att fånga upp frågor och idéer och för 

att sprida information.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets svar på revisionsrapporten granskning av 

nämnders och styrelsers protokoll godkänns.  

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

 

9 Dnr KS 2018/01299-1.3.4 
Beslut - Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut: 

1. Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.        

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2018 att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att återkomma med förslag till revidering i kommunstyrelsens 

reglemente, med anledning av kommunfullmäktiges beslut att ge kommun-

styrelsen i uppgift att utse dataskyddsombud för kommunens samtliga 

styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag den 6 december 2017 

att utreda förutsättningarna för att avveckla beställar- / utförarmodellen. 

Översynen har bl.a. föranlett förslag till förändringar för Servicepartner. 

Förslaget innebär att ansvarig nämnd, Styrelsen för Konsult och Service, 

avvecklas men att förvaltningen Servicepartner består med kommunstyrelsen 

som ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 att ge 

stadsledningskontoret i uppdrag att utforma förslag till reglemente för 

kommunstyrelsen med inriktning att Servicepartner bildare en egen 

förvaltning under styrelsen. 

Det har i samband med ovanstående uppdrag bedömts lämpligt att samtidigt 

genomföra en översyn av hela reglementet bl.a. med anledning av att 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) upprättat ett nytt "normalförslag" 

till reglemente för kommunstyrelse, som underlag för lokala bedömningar 

och anpassningar. 

Med utgångspunkt i ovan nämnda förutsättningar har en översyn gjorts och 

ett förslag till nytt reglemente upprättats (Bilaga 1). Den av fullmäktige 

lämnade uppgiften om dataskyddsombud har föranlett ett tillägg i avsnittet 

om kommunstyrelsens särskilda uppgifter (20 §). Övertagandet av utförar-
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uppdraget inom Servicepartner har formulerats i 11 §, som innefattar de upp-

gifter Styrelsen för Konsult och Service hittills svarat för, med vissa språk-

liga anpassningar till nuvarande verksamhet inom förvaltningen. Förslaget i 

denna del förutsätter att kommunfullmäktige, i ärendet "Översyn av 

organisation och arbetsformer inför ny mandatperiod" beslutar att avveckla 

Styrelsen för Konsult och Service. 

I övrigt är reglementet anpassat efter en i vissa delar ny uppbyggnad som 

föreslås av SKL, och som på sikt även bör vara modell för samtliga övriga 

nämndreglementen, och mindre anpassningar efter befintliga ansvars-

förhållanden och arbetsformer.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas. 

 

10 Dnr KS 2018/01527-1.3.4 
Beslut - Förslag till reglemente gällande organisation och 
arbetsformer inför ny mandatperiod 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för Individ- och 

familjenämnden, Nämnden för personer med funktionsnedsättning, Äldre-

nämnden, Skultuna kommundelsnämnd, Tekniska nämnden, Fastighets-

nämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Över-

förmyndarnämnden. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av berörda 

nämnders reglementen i samband med genomförandet av den nya 

organisationen, varvid samråd ska ske med berörda nämnder.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 6 december 2017 stadsledningskontoret i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att avveckla beställar- /utförarmodellen. 

Översynen har bl.a. föranlett förslag att avveckla Styrelsen för Vård och 

Omsorg, Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad samt Styrelsen för 

Konsult och Service.  

Med anledning av översynen beslutade kommunstyrelsen den 20 juni 2018 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att enligt översynens inriktning 

utforma förslag till reglementen. Mot denna bakgrund har en översyn gjorts 

av berörda nämnders reglementen, varvid förslag lämnas på de ändringar 

som är direkt föranledda av den organisation inför ny mandatperiod som 

föreslås. Förslagen avseende reglementena förutsätter således att kommun-

fullmäktige, i ärendet "Översyn av organisation och arbetsformer inför ny 

mandatperiod", beslutar enligt föreslagna organisationsförändringar. Före-

slagna reglementesändringar redovisas i Bilaga 1. 

Det finns anledning att i samband med genomförandet av de organisatoriska 

förändringar översynen föreslår, följa upp reglementesändringarna och bl.a. 
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säkerställa att reglementena korrekt beskriver nämndernas ansvarsområden. 

Vid översynen ska samråd ske med berörda nämnder. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglementen för Individ- och 

familjenämnden, Nämnden för personer med funktionsnedsättning, 

Äldrenämnden, Skultuna kommundelsnämnd, Tekniska nämnden, 

Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

samt Överförmyndarnämnden. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av berörda 

nämnders reglementen i samband med genomförandet av den nya 

organisationen, varvid samråd ska ske med berörda nämnder. 

 

11 Dnr KS 2018/01507-1.2.2 
Beslut - Förslag på utformning av reviderade bolagsordningar 
där styrelser för helägda bolagen endast har ordinarie ledamöter 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i bolagsordningarna 

för Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB, Mälarenergi Försäljning AB, 

Mälarenergi Vattenkraft AB, Nya Västerås Flygplats AB, Västerås Marknad 

och Näringsliv AB, Västerås Parkering AB, Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter AB, Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, Västerås Flygfastig-

heter AB och Västerås fastighet Kungsängen AB. 

2. Ändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2019. 

3. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämman utses 

Kennet Julin, med Sofia Wahlund som ersättare. 

4. Röstombudet instrueras att vid bolagsstämman rösta enligt besluten i 

punkt 1 och 2.        

Ärendebeskrivning 

(L) skrev 2015 en motion med rubriken "Säkerställ jämställd styrelse-

representation i kommunala bolag". Kommunfullmäktige beslutade den 6 

maj 2015 att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta 

åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de kommunala 

bolagens styrelser. 

Vid utredning i ärendet har konstaterats att slopandet av ersättare i bolags-

styrelserna och en samtidig utökning av antalet ordinarie ledamöter, kan 

gagna en mer jämställd representation. Kommunstyrelsen beslutade den 5 

juni 2018 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma till kommun-

styrelsen med förslag på utformning av reviderade bolagsordningar där 

styrelser för de helägda bolagen endast har ordinarie ledamöter. 

Föreliggande förslag avseende helägda bolag grundas i huvudsak på följande 

princip. Föreslaget antalet ledamöter motsvarar summan av nuvarande 
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antalet ledamöter och suppleanter, men med justering nedåt för att nå ett 

ojämnt antal ledamöter.  

Bostads AB Mimer 

För Bostads AB Mimer, som idag har 7 st ledamöter och 5 st suppleanter har 

det bedömts lämpligt att utöka till 13 ledamöter, vilket enligt förslaget blir 

den vanligast styrelsestorleken. 

Västerås Stadshus AB 

Vid överläggningar i ärendet har konstaterats att befintlig styrelse om 13 

ledamöter och 13 suppleanter bör behållas. 

Västerås Marknad och Näringsliv AB 

Styrelsen för Västerås Marknad och Näringsliv AB består av 11 ledamöter, 

varav 3 st är förtroendevalda och övriga 8 st "ska vara andra som tillför 

ytterligare branschkompetens eller annan fackkompetens till styrelsen". För 

att målen med de externa ledamöternas medverkan ska uppnås och för att 

bibehålla en effektiv dialog i näringslivsfrågorna, bedöms det vara angeläget 

att behålla nuvarande balans mellan externa ledamöter och förtroendevalda 

ledamöter. Mot den bakgrunden föreslås att antalet förtroendevalda 

ledamöter, 3 st, kvarstår oförändrat. 

Geddeholms AB 

Enligt gällande bolagsordning för Geddeholms AB får bolagsordningen inte 

ändras utan regeringens medgivande. Bolagsordningen får därför kvarstå 

oförändrat och ingår således inte i detta förslag.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändringar i bolagsordningarna 

för Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB, Mälarenergi Försäljning AB, 

Mälarenergi Vattenkraft AB, Nya Västerås Flygplats AB, Västerås Marknad 

och Näringsliv AB, Västerås Parkering AB, Västerås Stads Strategiska 

Fastigheter AB, Utvecklingsfastigheter i Västerås AB, Västerås Flygfastig-

heter AB och Västerås fastighet Kungsängen AB. 

2. Ändringarna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2019. 

3. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämman utses 

Kennet Julin, med Sofia Wahlund som ersättare. 

4. Röstombudet instrueras att vid bolagsstämman rösta enligt besluten i 

punkt 1 och 2. 
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12 Dnr KS 2018/00699-3.10.6 
Beslut - Genomförandebeslut för utveckling av Västerås hamn 
inklusive muddringsförberedande åtgärder 

Förslag till beslut: 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att göra investeringar i Kolkaj och 

Kolplan för ett färdigställande senast till sommaren 2020 och till ett belopp 

om maximalt 145 miljoner kronor.  

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att investera in en planfri korsning 

Johannisbergsvägen och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast 

sommaren 2020 och till ett belopp om maximalt 70 miljoner kronor.  

Ärendebeskrivning 

Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 

större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 

hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 

samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 

genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer. Samtidigt förs 

dialog om att re-lokalisera tyngre verksamheter från de centrala delarna av 

Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. När fler verksamheter 

ska in på hamnområdet och större mängd gods hanteras krävs att tillgängliga 

ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten får möjlighet till optimering. 

Detta beslutsärende omfattar beslut om att handla upp och genomföra 

anpassningar av Kolkaj, Kolplan samt korsningen mellan Johannesbergs-

vägen och Kraftvärmegatan.  

Mälarhamnar AB avser att godkänna investering enligt att-sats 1 på styrelse-

möte 12juni 2018 samt att nämnda investering sedan ligger till grund för 

hyrestillägg enligt vad som framgår av Hyresavtal mellan Staden och Mälar-

hamnar AB. 

Fastighetsnämnden kommer den 14 juni informeras om investeringsprojektet 

Kolplan och Kolkaj till ett belopp om 145 Mkr med färdigställande 

sommaren 2020. 

Fastighetsnämnden avser att fatta beslut om genomförande senast augusti 

månad 2018. Fastighetsnämndens beslut gäller under förutsättning att 

Kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med att-sats 1 ovan. 

Tekniska nämnden avser den 12 juni besluta om ett förslag på reviderad 

investeringsplan om 70 Mkr för investeringsprojektet planfri korsning 

Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan med färdigställande sommaren 2020.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att göra investeringar i Kolkaj och Kol-

plan för ett färdigställande senast till sommaren 2020 och till ett belopp om 

maximalt 145 miljoner kronor.  
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2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att investera in en planfri korsning 

Johannisbergsvägen och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast 

sommaren 2020 och till ett belopp om maximalt 70 miljoner kronor. 

 

13 Dnr KS 2015/00459-109 
Beslut - Investering av läktare till idrottshallen i Tillberga 

Förslag till beslut: 

1. Byggnation av en läktare i Tillberga sporthall för 19,5 mnkr godkänns. 

Det innebär att 11,6 mnkr finansieras av avvecklingen av Tillbergastiftelsen 

och 7,9 mnkr ingår i Västerås stads investeringsplan. Projektet omfattar även 

ombyggnation av vändplanen för bussen vid Tillberga sporthall.  

2. Behov av utökad driftbudgetram ska beaktas av kommunstyrelsen i 

samband med årsplan för 2020. 

Ärendebeskrivning 

I samband med avvecklingen av Stiftelsen Tillberga hyresbostäder beslutade 

kommunfullmäktige 2016-04-07 att intäkterna från avvecklingen skulle 

användas till tre satsningar i Tillberga, nämligen 

- Belysning av gång- och cykelväg mellan Hökåsen och Tillberga 

- Upprustning av en lekplats i Tillberga (Lekberga) 

- Byggnation av läktare i sporthallen i Tillberga 

De två förstnämnda projekten färdigställdes 2017, men det sistnämnda 

projektet är inte byggt än. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 juni 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Byggnation av en läktare i Tillberga sporthall för 19,5 mnkr. Det innebär 

att 11,6 mnkr finansieras av avvecklingen av Tillbergastiftelsen och 7,9 

mnkr ingår i Västerås stads investeringsplan. Projektet omfattar även 

ombyggnation av vändplanen för bussen vid Tillberga sporthall.  

2. Behov av utökad driftbudgetram ska beaktas av kommunstyrelsen i 

samband med årsplan för 2020. 

 

14 Dnr KS 2017/00729-3.1.1 
Beslut - Fördjupad översiktsplan för Erikslundsområdet i 
Västerås 

Förslag till beslut: 

1. Fördjupad översiktsplan, FÖP 63, daterad 2018-05-28 antas. 

Ärendebeskrivning 

Den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd 2011 och utställd för 

granskning under våren 2014, efter det har ytterligare utredningar gjorts och 

FÖP:en har omarbetats för att så långt det är möjligt minimera störningar på 

områdets groddjurspopulation. Planen ställdes åter ut för granskning våren 
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2018. För ändringar efter granskning nr 2, se bifogat granskningsutlåtande 

för FÖP 63, antagandehandling. 

Planens syfte är: 

- att föreslå Västerledens läge mellan Surahammarsvägen och E18. 

- att föreslå markanvändningen i Västerledens närområde. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fördjupad översiktsplan, FÖP 63, daterad 2018-05-28 antas. 

 

15 Dnr KS 2018/01537-3.1.2 
Beslut - Antagande av detaljplan för del av Bäckby centrum, 
Bäckby, Västerås Dp 1824 

Förslag till beslut: 

1. Detaljplanen för del av Bäckby centrum, Västerås, daterad 2018-04-18, 

reviderad 2018-07-09, och betecknad Dp 1824, antas. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 9 juli 2018 och beslutade att 

föreslå kommunfullmäktige att anta planen. Antagandehandlingarna utgörs 

av följande dokument: 

- Plankarta och illustration, daterad 2018-04-18, reviderad 2018-07-09 

- Planbeskrivning, daterad 2018-04-18, reviderad 2018-07-09 

- Granskningsutlåtande, 2018-07-09 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera den 

befintliga bebyggelsen i Bäckby centrum. Detaljplanen är en utveckling av 

de tankar och idéer som framkom i dialog med stadsdelens invånare, 

företagare, föreningar och fastighetsägare.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Detaljplanen för del av Bäckby centrum, Västerås, daterad 2018-04-18, 

reviderad 2018-07-09, och betecknad Dp 1824, antas. 

 

 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2018-08-30 
 

 
 

12 (14) 

 

 

16 Dnr KS 2016/01180-1.3.2 
Beslut - Program och handlingsplan för social hållbarhet 

Förslag till beslut: 

1. Program för social hållbarhet antas och Barn- och ungdomsprogram, 

Folkhälsoprogram samt Integrationsprogram upphör därmed att gälla.         

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 september 2016 att ge stadslednings-

kontoret i uppdrag att ta fram en samlad och långsiktig strategi för social 

hållbarhet. Utkast till program och handlingsplan har under vintern 2017/ 

2018 remitterats till stadens samtliga nämnder och styrelser, samt till externa 

aktörer.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Program för social hållbarhet antas och Barn- och ungdomsprogram, 

Folkhälsoprogram samt Integrationsprogram upphör därmed att gälla.      

 

17 Dnr KS 2018/00610-2.4.2 
Beslut - Motion från (L) om att öppna för visstidsanställningar för 
anställda 67 år och äldre 

Förslag till beslut: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 

Liberalerna inkom till kommunstyrelsen med en motion den 1 februari 2018 

avseende att i riktlinjerna till Västerås stads chefer framhålla visstids-

anställning som förstahandalternativ för anställda 67 år och äldre. 

Kort information om anställda i staden som är 67 år eller äldre. Per den 1 

april 2018 finns det 257 medarbetare anställda som är 67 år eller äldre. Av 

dessa 257 medarbetarna är 221 personer timanställda medan 36 personer har 

en månadsanställning på del- eller heltid. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har flest anställda som är 67 är eller äldre: 171 personer varav 141 är tim-

anställda och 30 är månadsanställda. Inom Västerås Vård och Omsorg finns 

41 personer anställda som är 67 år eller äldre, varav 40 är timanställda. Inom 

övriga förvaltningar i staden finns det 45 personer i gruppen enligt ovan, 

varav 40 är timanställda.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 juni 2018 

och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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18 Dnr KS 2018/01067-3.6.2 
Beslut - Motion från (L) om att möjliggöra byggnation av 
fotbollshall inomhus 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls.    

Ärendebeskrivning 

Jenny Boström (L) har i en motion med rubriken Motion från (L) om att 

möjliggöra byggnation av fotbollshall inomhus föreslagit att ge idrotts-

nämnden i uppdrag att ta fram förslag på möjliga idrottsytor som är lämpliga 

att antingen sälja eller upplåta till en Air Dome alt fotbollshall i plåt och  ge 

fastighetsnämnden i uppdrag att inleda en dialog med Västerås Fotball 

Academy med avsikt att antingen sälja eller upplåta plats för en Air Dome 

alt fotbollshall i plåt. 

Kommunfullmäktige har den 12 april 2018 §130 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Fastighetsnämnden, Nämnden för idrott och 

friluftsliv och Tekniska nämnden 

Fastighetsnämnden, Nämnden för idrott och friluftsliv och Tekniska nämnd-

en har inkommit med remissvar.  

Nämnderna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter: Samtliga tre 

nämnder ställer sig positiva till motionens intentioner som bygger på en helt 

privat finansierad satsning vilken inte skall belasta kommunens budget. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 

2018 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

 

19 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. 
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20 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. 

 

21 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


