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1
Dnr KS 1810569Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets
justering

2
Dnr KS 1810722Information från kommunrevisorerna

3
Dnr KS 2020/01118-1.1.1
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Olle Kvarnryd (V)
Förslag till beslut:
Olle Kvarnryd (V) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Olle Kvarnryd (V) som valts till ledamot i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2020 har avsagt sig sitt uppdrag. Ny ledamot bör därför utses.

4
Dnr KS 2020/01086-1.1.1
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anna Svensson
(SD)
Förslag till beslut:
Anna Svensson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Anna Svensson (SD) som valts till ledamot i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2020 har avsagt sig sitt uppdrag. Ny ledamot bör därför utses.

5
Dnr KS 2020/01144-1.1.1
Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Nan von Rummelhoff
(SD)
Förslag till beslut:
1. Nan von Rummlehof (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i
kulturnämnden.
2. XX väljs till ny ersättare i kulturnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
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Ärendebeskrivning
Nan von Rummelhof (SD) som valts till ersättare i kulturnämnden för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

6
Dnr KS 2020/01109-1.1.1
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
efter Carl Olehäll (KD)
Förslag till beslut:
1. Carl Olehäll (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
2. Caroline Frisk (KD) väljs till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter
nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Carl Olehäll (KD) som valts till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.

7
Dnr KS 2020/01119-1.1.1
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Thomas
Klingberg (M)
Förslag till beslut:
1. Thomas Klingberg (M) entledigas från uppdraget som ersättare i Skultuna
kommundelsnämnd.
2. XX väljs till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Thomas Klingberg (M) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd
för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.
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Dnr KS 2020/01070-1.1.1
Val av ny ersättare i Mälarhamnar AB efter Mats Åhgren (M)
Förslag till beslut:
1. Mats Åhgren (M) entledigas från uppdraget som ersättare i styrelsen för
Mälarhamnar AB.
2. XX väljs till ny ersättare i styrelsen för Mälarhamnar AB till och med den
31 december 2022.
Ärendebeskrivning
Mats Åhgren (M) som valts till ersättare i styrelsen för Mälarhamnar AB för
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör
därför ske.

9
Dnr KS 2020/00391-1.1.1
Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter
Gustav Rattfeldt (M)
Förslag till beslut:
1. Gustav Rattfeldt (M) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
2. XX väljs till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Gustav Rattfeldt (M) som har valts till ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2020/00869-1.1.1
Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter
Jonas Cronert (S)
Förslag till beslut:
1. Jonas Cronert (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
2. XX väljs till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning intill det
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.
Ärendebeskrivning
Jonas Cronert (S) som har valts till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag.
Fyllnadsval bör därför ske.
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Dnr KS 2019/01624-1.2.1
Beslut - Revidering av sammanträdesplan för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges sammanträde där årsplanen för 2021 ska behandlas
hålls torsdagen den 26 november och fredagen den 27 november (reservdag).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade under hösten 2019 beslut
om sammanträdesdagar för 2020. Under mars fattade kommunfullmäktige
beslut om att ändra datumen för sammanträdena där Västerås stads årsplan
för 2021 skulle beslutas.
Gällande sammanträdesdatum för beslut om årsplan är 15 oktober och 16
oktober (reservdag). Det innebär att effekter av budgetpropositionen (som
kommer 22 september) och ny skatteunderlagsprognos från SKR (som
kommer 1 oktober) inte hinner beaktas i SK:s förslag till Västerås stads
årsplan för 2021.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges sammanträde där årsplanen för 2021 ska behandlas
hålls torsdagen den 26 november och fredagen den 27 november (reservdag).
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Dnr KS 2020/00911-1.2.1
Beslut - Försäljning av dotterbolaget Gurkstadens Fastighets AB
Förslag till beslut:
1. Bostads AB Mimer, org nr 556019-3384 får sälja Gurkstadens Fastighets
AB, org nr 556720-3145, till köparen Aroseken Aktiebolag, org nr 5562364884 i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet mellan Bostads AB Mimer och
Aroseken Aktiebolag.
2. Bostads AB Mimer ska redovisa den slutliga köpeskillingen i enlighet
med aktieöverlåtelseavtalet § 4.3 för Västerås Stadshus AB, så snart
transaktionen är genomförd.
Ärendebeskrivning
Bostads AB Mimers styrelse fattade vid styrelsemötet den 14 februari, § 20,
beslut om försäljning av fastigheten Kraka 4 (fastigheten ligger i bolaget
Gurkstadens Fastighets AB och benämns ofta Klippan och Klipper Hotell)
samt fastigheten Klaudia 2 (Mimers gamla kontor vid klippans parkering)
Mimer köpte tidigare Klippan och Klipper Hotell 2016. När fastigheten
köptes fanns en större plan med andra fastigheter runtomkring och vid den
tidpunkten hade det passat bra för Mimer att bygga mer bostäder i citylägen,
så kallade a-lägen. Nu har Mimer flera andra projekt på gång i centrala lägen
bland annat Kvarteret Högne längs Kopparbergsvägen och Mälarängen vid
Kajstaden. Det bedöms därför bättre att satsa resurserna på att bygga
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bostäder i andra lägen. Detta för att få fram bostäder till bättre priser och för
att fortsätta hålla en bra balans mellan vilka lägen Mimer finns i.
En andra orsak till beslutet att sälja fastigheten är att förutsättningarna för att
fullfölja ursprunglig plan förändrats, detta då planerna för Bryggargården
inte längre går att fullfölja samt att det visat sig svårt att få fram en lösning
för Klippans parkering.
Stadsledningskontoret föreslår att bolaget får säljas trots att det innebär en
förlust för Bostads AB Mimer på motsvarande 15,7 mnkr. Stadsledningskontoret anser att bolaget ska se över sina värderingsprinciper vid köp av
fastigheter/bolag och att bolaget ska ha genomarbetad långsiktig strategi för
att undvika liknade affärer fortsättningsvis.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
1. Bostads AB Mimer, org nr 556019-3384 får sälja Gurkstadens Fastighets
AB, org nr 556720-3145, till köparen Aroseken Aktiebolag, org nr 5562364884 i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet mellan Bostads AB Mimer och
Aroseken Aktiebolag.
2. Bostads AB Mimer ska redovisa den slutliga köpeskillingen i enlighet
med aktieöverlåtelseavtalet § 4.3 för Västerås Stadshus AB, så snart
transaktionen är genomförd.
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Dnr KS 2020/00048-1.4.2
Beslut - Delårsrapport 1 - per den 30 april 2020 för Västerås stad
Förslag till beslut:
1. Rapporten godkänns.
2. Nämnder som prognostiserar ett underskott exklusive effekter av Coronaviruset ska återkomma i delårsrapport 2 med en beskrivning av åtgärder för
att komma i balans.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport 1 per 30 april för staden och koncernen överlämnas från
kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.
Årets prognos för staden visar ett negativt resultat om -139 mnkr att jämföra
med budgeterat överskott på 117 mnkr (1,3 % av skatter och generella statsbidrag). I prognosen ingår ökningen av de generella statsbidragen med 280
mnkr. Skatteprognosen är med lägre skatteintäkter, lägre utjämningsbidrag
men högre generella statsbidrag 13 mnkr bättre än årets budget. Om Coronaeffekten fortsätter att ge avtryck i det svenska samhället är det en risk att
skatteintäkterna för 2020 kan komma att sjunka ytterligare och bli lägre än
skatteintäkterna för 2019.
Underskottet återfinns huvudsakligen inom tre nämnder; individ- och familjenämnden (-108 mnkr), äldrenämnden (-61 mnkr) och utbildning- och
arbetsmarknadsnämnden (-20 mnkr). Nämnderna har inte redovisat tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underskottet under 2020. Även
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finansnettot är negativt på grund av den turbulenta finansmarknaden vilken
påverkats kraftigt av Coronapandemin.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 juni 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
1. Rapporten godkänns
2. Nämnder som prognostiserar ett underskott exklusive effekter av Coronaviruset ska återkomma i delårsrapport 2 med en beskrivning av åtgärder för
att komma i balans.
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Dnr KS 2019/01303-3.1.1
Beslut - Uppdrag, Starta arbetet med aktualitetsprövning av
stadens översiktsplan 2026
Förslag till beslut:
1. Västerås översiktplan 2026 med utblick mot 2050 är aktuell på kort sikt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan med utgångspunkt från aktualitetsprövningens slutsatser och förslag på inriktning för
Västerås översiktsplanering.
2. ÖP 45 Översiktsplan för Kvicksund, ÖP 55 Översiktsplan för Erikslund,
ÖP 56 Fördjupad översiktsplan för Centrala Mälarstranden samt Planprogram 29 för Björnö är inte längre aktuella och upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Översiktsplanen (ÖP) är stadens övergripande styrdokument och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.
Den har som syfte att underlätta för efterföljande planering och prövning.
Kommunstyrelsen gav i juni 2019 stadsledningskontoret i uppdrag att
genomföra en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan, Västerås
översiktsplan 2026 - med utblick mot 2050. Aktualitetsprövningen är en del
av den kontinuerliga översiktsplaneringen och har som syfte att hålla översiktsplan och planering aktuell. I plan- och bygglagen (PBL) framgår det att
kommunen minst en gång under mandattiden ska pröva om översiktsplanen
är aktuell i förhållande till PBL:s krav.
Arbetet med aktualitetsprövningen har bedrivits brett. Flertalet förvaltningar
inom staden har involverats i olika delprojekt och två workshopar har
genomförts med förtroendevalda. Region Västmanland har medverkat i två
delprojekt och länsstyrelsen har lämnat sin syn på översiktsplanens
aktualitet.
Inom aktualitetsprövningen har följande delar hanterats:
Omvärldsanalys.
Kommunens vilja.
Översiktsplanens styrfunktion
Översiktsplanens användbarhet.
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Utvärderat hur den kontinuerliga översiktsplaneringen bedrivs.
Granskning av fördjupningar av översiktsplanen och planprogram.
Processledningsgrupp samhällsbyggnad har fungerat som styrgrupp för
aktualitetsprövningen.
Utredningen är nu avslutad och projektets slutsatser presenteras i bilagan
Aktualitetprövning av Västerås översiktsplan 2026 - med utblick mot 2050.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 29 april
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
1. Västerås översiktplan 2026 med utblick mot 2050 är aktuell på kort sikt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan med utgångspunkt från aktualitetsprövningens slutsatser och förslag på inriktning för
Västerås översiktsplanering.
2. ÖP 45 Översiktsplan för Kvicksund, ÖP 55 Översiktsplan för Erikslund,
ÖP 56 Fördjupad översiktsplan för Centrala Mälarstranden samt Planprogram 29 för Björnö är inte längre aktuella och upphör att gälla.
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Dnr KS 2020/00343-1.3.2
Beslut - Revidering av Program för bostadsförsörjningen 20182021 - Mål och indikatorer
Förslag till beslut:
Reviderat Program för bostadsförsörjningen 2018-2021 antas.
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att bifalla ett nämndinitiativ
från S, L, C och MP om att revidera Program för bostadsförsörjningen
2018-2021 så att följande målsatta indikatorer tas bort:
Planeringsunderlaget scenario för hållbar framtida bebyggelsestruktur
Antagen markstrategi finns
Antagen kompletteringsstrategis finns
Program för bostadsförsörjningen 2018-2021 har reviderats i enlighet med
nämndinitiativet och förs nu fram till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 1 april 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till
kommunfullmäktige:
Reviderat Program för bostadsförsörjningen 2018-2021 antas.
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Dnr KS 2020/00711-1.3.2
Beslut - Västerås Arkitekturprogram
Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram.
Ärendebeskrivning
Arkitektur är formandet av den byggda miljön som omger oss, till exempel
byggnader, gator, platser och parker. Arkitekturen berör oss alla och den
skapas i balansen mellan funktion, hållbarhet och skönhet. Den handlar om
det enskilda byggprojektet och om samspelet mellan de olika delarna som
skapar helheten i städer, tätorter och landskap. God arkitektur och stadsbyggnad spelar en betydande roll för en positiv stadsutveckling och stärker stadens attraktivitet, bidrar till hälsa och välbefinnande samt ger förutsättningar
för en levande och hållbar stad.
Västerås växer. Enligt stadens Översiktsplan 2026 kan Västerås ha 230 000
invånare år 2050, vilket genererar efterfrågan på bland annat nya bostäder,
samhällsfastigheter, infrastruktur och verksamhetsområden. I översiktsplanen beskrivs utmaningen med att bygga en attraktiv och grön stad
samtidigt som vi har en stark tillväxt. Översiktsplanen anger att ett stadsbyggnads-och arkitekturprogram ska tas fram.
Enligt Riksdagens proposition (Prop. 2017/18:110), "God gestaltad livsmiljö" ska Sverige ha ett ökat fokus på arkitekturfrågorna. Propositionen
föreslår ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken där
arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges
goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.
Propositionen är indirekt ett uppdrag för kommunerna att utarbeta strategier
för hur målen ska kunna uppfyllas på lokal nivå.
Byggnadsnämnden har enligt Plan- och bygglagen i uppdrag att verka för en
god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för ett Arkitekturprogram, Dnr BN
2018/00430-1.2.3, § 133. Inom uppdraget gjordes bedömningen att fokus bör
ligga på att ta fram ett arkitekturprogram i stället för ett stadsbyggnads- och
arkitekturprogram. Kunskapsområdet inom arkitektur behöver stödjas och
utvecklas inom organisationens olika uppdrag och stadens ambition i frågor
som rör arkitektur och stadens gestaltning behöver tydliggöras.
Arkitekturprogrammet ska omfatta formandet av hela den byggda miljön det
vill säga bebyggelse, stads- och gaturum och parker inom hela kommunen.
Arkitekturprogrammet berör därmed flera nämnder och är ett strategiskt
viktigt dokument för staden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 juni 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram.
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Dnr KS 2020/00712-3.1.2
Beslut - Planprogram för stadsdelarna Kungsängen och
Ängsgärdet inom ramen för projekt Mälarporten
Förslag till beslut:
1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram för projekt
Mälarporten där stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet ingår.
2. Uppdrag DNR 2016/00852 Fördjupning av översiktsplan 2026 för
stadsdelen Ängsgärdet (FÖP 69) avslutas.
Ärendebeskrivning
Hösten 2013 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan (ÖP 64)
för Stationsområdet. Utvecklingen av området sker nu, på uppdrag av
kommunstyrelsen, genom projektet Mälarporten.
Hösten 2019 fattade projektets styrgrupp beslut om att Ängsgärdet, förutom
Kungsängen, ska ingå i Mälarportens projektområde. Detta för att de två
angränsande områdena ligger i likartade faser när det gäller
stadsutvecklingen och att båda projekt hanterar stora frågor så som silon och
avloppsreningsverket, bussdepå samt järnvägsreservat för snabbspår
Stockholm-Oslo. Genom att slå ihop de två projekten skapas möjligheter för
en bättre och mer effektiv planering genom samordning, helhetssyn och nya
synergieffekter.
En detaljplan för nytt resecentrum har varit på samråd under 2018. Under
arbetet med detaljplanen har behovet av helhetslösningar för ett antal frågor
identifierats. Sammantaget är analysen att ÖP 64 fortsatt är aktuell och pekar
ut en riktning som är önskvärd för området men att den behöver tydliggöras
och fördjupas för att möjliggöra en effektiv detaljplaneprocess. Det finns
därmed ett behov av en mellanliggande analys- och planeringsnivå, det vill
säga ett planprogram, som tar ett samlat grepp för hela stadsdelen och även
beskriver de sammantagna konsekvenser som omvandlingen medför.
Innehållsmässigt ska planprogrammet (ytmässigt och geografiskt) säkerställa
hållbara lösningar för:
Trafik, infrastruktur och mobilitet
Grönska, offentliga rum och vatten
Behovsplan för Samhällsfastigheter i form av till exempel förskolor, skolor,
boende för äldre samt platser eller lokaler för idrott och kultur, beaktande
även kringliggande stadsdelars behov.
Kulturmiljö, gestaltning och arkitektur
Teknisk försörjning
Bostäder, verksamheter och handel
Exploateringsekonomi och totalekonomi
Även utanför Mälarportens projektområde planeras och byggs nya stadsdelar. Därför är det viktigt att i det kommande arbetet inte bara säkerställa
kopplingen mellan Ängsgärdet och Stationsområdet utan också gränssnitt till
stadskärnan, Kopparlunden, Öster Mälarstrand, Lögarängen med flera.
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Styrgruppsbeslutet om att både Ängsgärdet och Kungsängen ska ingå i
Mälarportens område sammantaget med förslag om framtagande av ett
planprogram för Mälarporten innebär att kommunstyrelsens uppdrag från
2016 om att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ängsgärdet tappar sin
funktion. Enligt plan- och bygglagen kan detaljplaneringen föregås antigen
av en fördjupning av översiktsplanen eller av ett planprogram. Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP 69) ersätts därmed av planprogrammet.
Däremot är det inledande arbetet, till exempel målbilden om den gröna
stadsdelen Ängsgärdet ett värdefullt underlag till det kommande arbetet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 juni 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram för projekt
Mälarporten där stadsdelarna Kungsängen och Ängsgärdet ingår.
Uppdrag DNR 2016/00852 Fördjupning av översiktsplan 2026 för stadsdelen
Ängsgärdet (FÖP 69) avslutas.
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Dnr KS 2020/00690-1.3.4
Beslut - Uppdrag, Avveckling av flygplatsverksamhet
Förslag till beslut:
1. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Nya Västerås Flygplats AB utfärda
att instrumentflygplatsverksamheten samt all annan verksamhet som bedrivs
inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022.
2. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter Aktiebolag
utfärda att de delar av instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller
bedrivs i Västerås ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december
2022. Direktivet avseende avveckling i denna del avser inte den fasta
egendomen.
3. Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter Aktiebolag får
genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till Västerås Stadshus
AB senast den 31 december 2020 redovisa sina avvecklingsplaner för verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB och de delar av verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som omfattas av punkt 2.
4. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Stadshus AB utfärda att
bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen om avvecklingsprocessens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut samt fastställa en
rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda dotterbolagen som tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende avvecklingsprocessen.
5. Som sitt ställningstagande godkänna att Västerås Stadshus AB, när verksamheten i Nya Västerås Flygplats AB avvecklats, får avveckla bolaget Nya
Västerås Flygplats AB.
6. Godkänna att Västerås Stadshus AB ändrar bolagsordning för Nya
Västerås Flygplats AB med avseende på verksamhetsföremål och ändamål
och som är nödvändiga i förhållande till avvecklingen av verksamheten inom
bolaget.
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7. Kommunstyrelsen ska inom ramen för ordinarie redovisningsprocess särskilt rapportera om hur avvecklingsprocessen fortskrider och återrapportera
till kommunfullmäktige, när avvecklingen enligt punkten 1-2 är genomförd
och avslutad.
Ärendebeskrivning
Västerås Stadshus AB styrelse beslutade 2019-11-20 att ta fram en faktabaserad sammanställning för flygplatsområdet.
Den faktabaserade sammanställningen för flygplatsområdet redovisades på
Västerås Stadshus AB styrelse 2020-02-19. Västerås Stadshus AB styrelse
fattade den 2020-03-18 beslut om att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare åtgärder.
I den faktabaserade sammanställningen kring flygplatsområdet framgår med
tydlighet att Nya Västerås Flygplats AB inte kommer att uppnå sitt ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 2017-09-07.
Ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB fastställer följande i punkt 10.2:
Bolagets resultat efter finansnetto ska vara bättre än -20 mnkr år 2019.
Från och med 2021 ska bolagets resultat efter finansnetto vara bättre än -15
Mkr.
Från och med 2025 ska bolaget helt kunna drivas på affärsmässiga grunder
Nya Västerås Flygplats AB redovisade ett resultat efter finansnetto på -23,6
mnkr för 2019. Avvikelsen från Ägardirektivet uppgår till -3,6 mnkr 2019.
Bolaget redovisar i sin budget för 2020 ett resultat efter finansnetto på -24,5
mnkr och i sin budgetram 2021 ett resultat efter finansnetto på -25,5 mnkr.
Avvikelsen från Ägardirektiv under 2021 kommer då att uppgå till -10,5
mnkr.
Långtidsprognosen för Nya Västerås Flygplats AB indikerar ett resultat efter
finansnetto på -29,3 mnkr år 2025 vilket innebär att avvikelsen kommer att
öka ytterligare från ägardirektivet.
Flygverksamhetens affärsmodell i Västerås innefattar både verksamheten i
Nya Västerås Flygplats AB samt Hässlödelen i Västerås Flygfastigheter
Aktiebolag.
De materiella tillgångarna består till största delen av mark, byggnader och
tekniska installationer som ägs av Västerås Flygfastigheter Aktiebolag. Nya
Västerås Flygplats AB hyr de materiella tillgångarna av Västerås Flygfastigheter Aktiebolag. Båda bolagen ägs av Västerås Stadshus AB till 100 % som
i sin tur ägs till 100 % av Västerås Stad.
Eftersom flygplatsverksamheten omfattar två olika verksamheter har en pro
forma resultaträkning upprättats som visar Nya Västerås Flygplats AB tillsammans med Hässlö delen av Västerås Flygfastigheter Aktiebolag, således
hela flygplatsverksamheten.
Pro forma resultaträkningen visar att de båda verksamheterna tillsammans
genererar en förlust 148 mnkr för perioden 2020-2025. Förutom förlusten
finns ett behov av investering i landningsbanan på ytterligare 80-120 mnkr
under den aktuella perioden. I Nya Västerås Flygplats AB finns ett investeringsbehov på motsvarande 26,5 mnkr under motsvarande perioden. Det finns
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även ett behov av investeringar i byggnaderna kring flygplatsterminalen på
sikt. Dessa investeringar finns varken upptagna i långtidsprognosen för Nya
Västerås Flygplats AB eller Västerås Flygfastigheter Aktiebolag.
Ärendet återremitterades av Kommunfullmäktige 2020-06-17, § 160, för att
kompletteras utifrån 15 yrkanden. Respektive yrkande har bemötts av
stadledningskontoret vilket redogörs för under kontorets beslutsmotivering.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
1. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Nya Västerås Flygplats AB utfärda
att instrumentflygplatsverksamheten samt all annan verksamhet som bedrivs
inom bolaget ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december 2022.
2. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Flygfastigheter Aktiebolag
utfärda att de delar av instrumentflygplatsverksamheten som ägs eller
bedrivs i Västerås ska upphöra och vara avvecklad senast den 31 december
2022. Direktivet avseende avveckling i denna del avser inte den fasta egendomen.
3. Nya Västerås Flygplats AB samt Västerås Flygfastigheter Aktiebolag får
genom detta beslut i bolagsspecifikt ägardirektiv att till Västerås Stadshus
AB senast den 31 december 2020 redovisa sina avvecklingsplaner för verksamhet som bedrivs i Nya Västerås Flygplats AB och de delar av verksamheten i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag som omfattas av punkt 2.
4. Som bolagsspecifikt ägardirektiv till Västerås Stadshus AB utfärda att
bolaget fortlöpande ska informera kommunstyrelsen om avvecklingsprocessens fortskridande enligt punkten 1-2 i detta beslut samt fastställa en
rapporteringsrutin mellan bolaget och de berörda dotterbolagen som
tillförsäkrar bolaget en löpande rapportering avseende avvecklingsprocessen.
5. Som sitt ställningstagande godkänna att Västerås Stadshus AB, när
verksamheten i Nya Västerås Flygplats AB avvecklats, får avveckla bolaget
Nya Västerås Flygplats AB.
6. Godkänna att Västerås Stadshus AB ändrar bolagsordning för Nya
Västerås Flygplats AB med avseende på verksamhetsföremål och ändamål
och som är nödvändiga i förhållande till avvecklingen av verksamheten inom
bolaget.
7. Kommunstyrelsen ska inom ramen för ordinarie redovisningsprocess
särskilt rapportera om hur avvecklingsprocessen fortskrider och
återrapportera till kommunfullmäktige, när avvecklingen enligt punkten 1-2
är genomförd och avslutad.
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Dnr KS 2020/01007-1.3.2
Beslut - Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB
Förslag till beslut:
Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB (org.nr: 559052-3527),
godkänns.
Ärendebeskrivning
Frågan om avveckling av bl.a. flygplatsverksamhet i Nya Västerås Flygplats
AB är föremål för beredning i ärende med diarienummer KS 2020/00690. I
detta ärende föreslog kommunstyrelsen den 13 maj 2020 genom beslut, att
kommunfullmäktige ska fatta ett antal beslut i syfte att avveckla flygplatsverksamhet som bedrivs i av staden ägda aktiebolag. Ärendet behandlades av
kommunfullmäktige den 17 juni 2020. Kommunfullmäktige beslutade då att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt utredning.
För det fall kommunfullmäktige kommer att besluta om avveckling av flygplatsverksamhet i Nya Västerås Flygplats AB föreslå stadsledningskontoret
att bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB revideras på så sätt att
styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter istället för det som
gäller idag, av lägst fem och högst nio ledamöter. Genom ett utökat spann av
antalet styrelseledamöter kan kommunfullmäktige tillse den storlek på
styrelse som bedöms vara bäst vid de olika skeendena av en verksamhetsavveckling.
I samband med denna förändring i sak av bolagsordningen har några få
språkliga justeringar gjorts för att modernisera bolagsordningens lydelse.
Någon annan innehållsmässig förändring annat än antalet ledamöter har dock
inte skett.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 augusti
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Bolagsordning för Nya Västerås Flygplats AB (org.nr: 559052-3527),
godkänns.

20
Dnr KS 2019/01707-1.3.6
Beslut - Motion från (SD) om översyn av avgifter vid upplåtelse
av offentlig plats med syfte att främja en levande stadskärna
Förslag till beslut:
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (SD) har lämnat en motion till Västerås kommunfullmäktige
om översyn av avgifter vid upplåtelse av offentlig plats med syfte att främja
en levande stadskärna.
I motionen yrkas att:
En översyn av avgifterna vid upplåtelse av offentlig plats genomförs med
syftet att främja en levande stadskärna.
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Avgifterna som identifieras som särskilt hämmande revideras i samråd med
berörda parter, exempelvis Västerås Citysamverkan och Svensk handel.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som inkommit med yttrande.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

21
Dnr KS 2018/01069-3.12.1
Beslut - Motion från (V) om cykelservicestation
Förslag till beslut:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V), Agneta Hermansson (V) samt
Harri Åman (V) har inkommit med en motion att en cykelservicestation ska
uppföras på en centralt belägen plats i Västerås. I motionen framgår att
genom att upprätta en cykelservicestation underlättar man för cyklisterna i
Västerås, vilket är ett steg i stadens arbete med att cykeln ska vara det självklara valet för västeråsarna. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till
tekniska nämnden med önskan om svar senast 17 juli 2018.
Beslut från Tekniska nämnden togs 2018-06-12 där de delar motionärens
positiva syn på cyklismen men anser att en cykelservicestation inte får
konkurrera med cykelreparationsföretag.
Västerås resecentrum ligger centralt i Västerås och här kommer det att vara
ett högt flöde av cyklister. Inkommen skrivelse från projekt Mälarporten
2020-03-17 anger att trafikplanerare inom Västerås stad har fått i uppdrag att
titta på detaljplanering för olika typer av cykelfrämjande lösningar kring
resecentrum.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 maj 2020
och beslutade då att lämna följande förslag till beslut till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.

22
Dnr KS 1810763Nya interpellationer, frågor och motioner
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