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§ 147 Dnr KS 2019/00171-1.4.2 

Beslut - Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB 2019 avseende 
2018 

Beslut 

1. Anders Teljebäck, med Staffan Jansson som ersättare, utses att som 
röstombud på Oslo-Stockholm 2:55 AB:s årsstämma företräda stadens 
aktier. 

2. Röstombudet instrueras att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelsen och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2018. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.          

      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-19 att Västerås stad ska ingå som 
delägare i bolaget Oslo-Stockholm 2.55. Västerås stad har efter detta 
förvärvat aktier i bolaget och ingår numera som delägare. Detta innebär att 
staden också har rösträtt på den årsstämma som kommer att hållas under 
april 2019. 

Oslo-Stockholm 2.55 AB bildades 2015 och verksamheten startade hösten 
2016. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB, Region Örebro Läns förvaltning 
AB, Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland och 
Västerås stad. Varje delägare har lika stor andel i bolaget. 

Av årsredovisningen framgår det att balanserat resultat uppgick till 1 429 
659 kr och att årets resultat var -218 132 kr. Förslaget till disposition är att 
1 211 527 kr balanseras i ny räkning.  
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§ 149 Dnr KS 2019/00246-1.5.2 

Beslut - Vårstämma Agenda 21 

Beslut 

1. Olof Bergold, Stadsledningskonteret, utses till ombud på Förbundet 
Agenda 21s vårstämma.  

2. Ombudet instrueras att rösta i enlighet med ärendebeskrivningen nedan. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

      

Ärendebeskrivning 

Förbundet Agenda 21 har den 26 mars inkommit med handlingar till 
vårstämma 2019 den 9 april och instruktioner till röstombud behöver 
beslutas.  

• Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut (Kommunstyrelsen 6 mars, 
samma diarienummer som ovan) om att instruera ombudet att rösta nej i 
fråga om avgiftshöjningar vilket gäller punkt 14a och 14b samt under 14 c 
rösta på det spår som kommer av att en avgiftshöjning uteblir.  

• Ombudet instrueras att rösta i enlighet med styrelsens förslag i punkt 1-13 
gällande bland annat olika personval och ansvarfrihet till avgående styrelse 

• Ombudet instrueras att rösta för den av Västerås stad inlämnade motionen 
avseende stadgeändring för att möjliggöra att en papperstidning inte behöver 
ges ut 

• Ombudet instrueras att rösta mot att-sats 1, 3 och 6 i motion inlämnad av 
Journalistgruppen Media 21 AB 

• Ombudet instrueras att rösta för att-sats 2, 4 och 5 i motion inlämnad av 
Journalistgruppen Media 21 AB      

Stadsledningskontroet har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

1. Olof Bergold, Stadsledningskonteret, utses till ombud på Förbundet 
Agenda 21s vårstämma.  

2. Ombudet instrueras att rösta i enlighet med ärendebeskrivningen nedan. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

      

      

                  

 


