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1 Dnr KS 2020/01657-1.1.1 
Information - Anmälan av resultat från folkomröstning om 
Västerås stads flygplats 

Förslag till beslut: 
Informationen förklaras mottagen. 

Ärendebeskrivning 
I september 2020 lämnade Folkinitiativet för flygplatsens framtid in ett antal 
listor med namnunderskrifter till stadshuset med krav på genomförande av 
en folkomröstning om avvecklingen av Nya Västerås flygplats AB. 
Kommunfullmäktige beslutade utifrån detta initiativ att en folkomröstning 
skulle genomföras söndagen den 21 mars 2021. 

Folkomröstningen har nu genomförts och valnämnden har kontrollräknat de 
angivna rösterna. Resultat av folkomröstningen utföll enligt följande: 

Valdeltagande: 37,78 % 

Andel ja-röster: 21,60 % 

Andel nej-röster: 77,52 % 

Ogiltiga röster: 0,88 % 

Totalt avgivna röster: 45 508 

Varav antal ja-röster: 9 832 

Varav antal nej-röster: 35 276 

Varav ogiltiga röster: 400 

 

2 Dnr KS 2021/00068-1.4.2 
Beslut - Årsredovisning och bokslut - Västerås stad 2020 

Förslag till beslut: 
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Resultatet för 2020 överförs till eget kapital. 

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för resultat-
hantering. I årsplan 2021 finns inget utrymme för tilläggsbudget till nämnd-
erna på grund av det rådande ekonomiska läget.      

4. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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Ärendebeskrivning 
Västerås stads årsredovisning för 2020 har upprättats och presenteras för 
kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller 
ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning av 
verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat för Västerås stad uppgick till 543 mnkr (529 mnkr 2019). 
Årets resultat för koncernen Västerås stad var 813 mnkr (917 mnkr), vilket 
var 74 mnkr bättre än det budgeterade resultatet, 755 mnkr. Ökade generella 
statsbidrag, realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 
exploateringsöverskott bidrog till resultatet. 

Bedömning av god ekonomisk hushållning görs genom att följa upp kom-
munfullmäktiges mål, inklusive de finansiella målen, balanskravet och målen 
för de strategiska utvecklingsområdena. Bedömningen är att Västerås stad 
har en fortsatt god ekonomisk hushållning men framförallt inom perspektiv-
en kund och kvalitet finns det förbättringar att göra. 

Staden uppnådde de tre finansiella målen som kommunfullmäktige fattat 
beslut om.  

Budgeterat resultat, 117 mnkr motsvarade 1,3 % av skatter och generella 
bidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 %. Årets resultat exklusive jämförelse-
störande poster innebär 4,7 %.   

Staden uppnådde även målet att investeringarna inte ska finansieras av 
extern upplåning.  

Soliditeten ska vara över 40 % exklusive internbanken och justerad för 
ansvarsförbindelsen för pensionen. Soliditeten enligt den definitionen blev 
53,5%. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Resultatet för 2020 överförs till eget kapital. 

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för resultat-
hantering. I årsplan 2021 finns inget utrymme för tilläggsbudget till nämnd-
erna på grund av det rådande ekonomiska läget.      

4. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 

3 Dnr KS 2021/00629-1.6.1 
Revisionsberättelse för Västerås stad 2020 samt fråga om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 
 

Ärendet kompletteras med beslutsförslag inför kommunfullmäktige. 
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4 Dnr KS 2021/00045-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Mälardalens 
Brand- och Räddningsförbund 2020 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Mälardalens brand- och räddningsförbund samt dess enskilda 
förtroendevalda för 2020 års verksamhet 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

5 Dnr KS 2021/00044-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 2020 
 

Ärendet kompletteras med underlag inför kommunfullmäktige. 
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6 Dnr KS 2021/00043-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlands teater 2020 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Västmanlands Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2020 års 
verksamhet. 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

7 Dnr KS 2021/00042-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Vafab miljö 2020 
 

Ärendet kommer att kompletteras med en underskriven revisionsberättelse 
inför kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet VAFAB Miljö samt dess enskilda förtroendevalda 
för 2020 års verksamhet. 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
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arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

 
Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

8 Dnr KS 2021/00047-1.4.2 
Årsstämma i Västerås Stadshus AB avseende 2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Madeleine Rinne med Agneta Ánders som ersättare att som 
röstombud på Västerås Stadshus ABs årsstämma företräda stadens aktier 

2. Att instruera röstombuden att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter 
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom 
Västerås stad samt den upphandling som gjorts. 

4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.            

Ärendebeskrivning 
Västerås Stadshus AB är moderföretag i en koncern och har till föremål för 
sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens 
verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom Västerås stad. 

 

9 Dnr KS 2021/00050-1.4.2 
Årsstämma i Mälarstrandens Utveckling AB (MUAB) avseende 
2020 
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Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Cecilia Aldén utses med Kennet Julin som ersättare att som röstombud på 
Mälarstrandens Utvecklings 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 
2020. 
 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.      

Ärendebeskrivning 
Mälarstrandens Utvecklings AB ägs av Västerås stad till 12 %. Bolaget äger 
fastighetsbestånd i Västerås som ska exploateras och försäljas till delägarna 
eller andra externa parter.  

 

10 Dnr KS 2021/00051-1.4.2 
Årsstämma i Västerås Central AB avseende 2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som 
röstombud på Västerås Central AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombudet 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 
2020.   

3. Att godkänna förslag till styrelse enligt kallelsen till stämman. 

4. Att godkänna att Johan Olsson ersätter Anette Ömossa som 
styrelseledamot. 

5. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Håkan Svärd som 
styrelseledamot. 

6. Att godkänna att Magnus Lindberg ersätter Fredrik Cederborg som 
styrelsesuppleant. 

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                     

Ärendebeskrivning 
Västerås Central AB ägs till 51 % av Jernhusen AB och till 49 % av Västerås 
Stad. Bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta av bolaget ägd 
mark med tillhörande byggnader och anläggningar. 

Ärendet avser att välja röstombud för årsstämman i Västerås Central AB.  
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11 Dnr KS 2021/00049-1.4.2 
Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB avseende 2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Kennet Julin, med Madeleine Rinne 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 
2020. 

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.  

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. 

 

12 Dnr KS 2021/00306-3.3.2 
Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Bjurhovda 7 

Förslag till beslut: 
Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 7 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Bjurhovda 7, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till 
bostadsrättsföreningen Riten. Brf Riten önskar friköpa tomträtten. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-01 att "föreslå kommunfullmäktige 
att köpeavtal avseende fastigheten Bjurhova 7 godkänns".           

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 7 godkänns. 
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13 Dnr KS 2021/00269-1.3.4 
Beslut - Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB 

Förslag till beslut: 
1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen ABs 
styrelse. 

Ärendebeskrivning 
Mälarenergi har vid sitt styrelsemöte den 11 december 2019 not 7.3 
informerat om avsikten att lämna över ägandet av aktierna i Energikontoret i 
Mälardalen AB till Västerås stad. Aktierna överlåts till nominellt värde om 
131 000 kronor. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen ABs 
styrelse. 

 

14 Dnr KS 2020/00420-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska Fastigheter 
AB 2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska 
fastigheter AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska 
fastigheter AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            

 

15 Dnr KS 2020/00417-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Mälarenergi AB 2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i p. 1 ovan 
utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i p. 1 ovan 
utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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16 Dnr KS 2020/00419-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Västerås Marknads- och Näringslivs AB 
2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Marknads- och 
Näringslivs AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Marknads- och 
Näringslivs AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

17 Dnr KS 2020/00418-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 
godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            
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Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 
godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

 

18 Dnr KS 2020/00366-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Bostads AB Mimer 2021 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Mimer 
godkänns 

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
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hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Mimer 
godkänns 

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

 

19 Dnr KS 2019/00381-1.2.1 
Beslut - Återrapport av uppdrag - Utreda förutsättningarna att 
samordna digitala karttjänster i länet 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
Den 7 februari 2019 bifölls Anna Hård af Segerstads (M) motion med 
rubriken Digitala kartor.  

I motionen yrkade Moderaterna att: 

Utreda förutsättningarna och möjligheterna till samordna digitala karttjänster 
i länet med t.ex. Region Västmanland, Västerås stad, Hallstahammars 
kommun, länsstyrelsen och VL.  

En utredning av frågan har genomförts av geo-avdelningen på 
stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av stadsledningskontoret. Möten har 
hållits med Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland om 
uppdragets möjligheter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

20 Dnr KS 2020/01698-8.5.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda möjligheten till att 
införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.  

Ärendebeskrivning 
Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Cassandra Lundgren (M) 
har i en motion till kommunfullmäktige den 9 maj 2019 föreslagit att 
äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa mötesplats 
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för äldre personer med funktionsnedsättning. Såväl nämnden för personer 
med funktionsnedsättning som äldrenämnden beslutade i augusti 2019 att ge 
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att närmare se över möjligheterna 
att samordna mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas 
behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen den 15 oktober 2020.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av motionen utrett 
möjligheten att införa mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning, vilket har dokumenterats i en rapport som bifogas 
detta ärende. I utredningen tolkas motionen som att motionärerna vill skapa 
en mötesplats för en målgrupp för personer 65 år och äldre och som tidigare 
har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller sysselsättning. 
Eftersom motionen är ställd till äldrenämnden, är Vård- och 
omsorgsförvaltningens tolkning att äldrenämnden skulle vidga någon/några 
av nuvarande mötesplatser till att inkludera även målgrupper som, fram till 
sin 65 årsdag per nämnddefinition, har tillhört nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.  

Befintliga mötesplatser inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 

Idag finns följande sysselsättningsverksamheter inom nämnden för personer 
med funktionsnedsättning:  

Mötesplats/träffpunkt är öppna verksamheter för personer upp till 67 år med 
psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheterna riktar 
sig till personer som behöver en plats att gå till för att träffa andra och för att 
bryta eller förhindra isolering. Det finns tre mötesplatser/träffpunkter i 
Västerås inkl. Skultuna och som erbjuder social samvaro och olika 
aktiviteter. 

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd verksamhet enligt LSS och som 
sträcker sig till 67 års ålder. Målgruppen är personer med en 
utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 
har en betydande- och bestående hjärnskada, vilket gör att personen inte kan 
yrkesarbeta.  

Sysselsättning är en biståndsbedömd verksamhet enligt SoL för personer upp 
till 65 år med psykisk funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och som 
saknar arbete eller inte studerar. 

Befintliga mötesplatser inom äldrenämnden 

Äldrenämnden har sammanlagt 15 mötesplatser, antingen fristående eller 
integrerade i särskilda boenden (servicehus eller äldreboende). De fem 
fristående mötesplatserna vänder sig främst till de äldre i den aktuella 
stadsdelen, men välkomnar alla besökare. Av de tio integrerade 
mötesplatserna har fem av dem ett stadsdels/kommundels/landsbygds 
överskridande uppdrag. Övriga fem integrerade mötesplatser vänder sig 
främst till de boende. Mötesplatsernas lokaler är anpassade med exempelvis 
hörselslingor och handikapptoaletter. Målgrupp är personer 65 år och äldre, 
och det krävs inget biståndsbeslut för att delta.  

I regel finns en personal per mötesplats utöver chef (som brukar ha ansvar 
för fler verksamheter). Det förekommer att föreningar eller frivilliga stödjer 
mötesplatsen så att den kan hålla öppet under exempelvis helger. 
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Gemensamt för mötesplatserna, och då främst de fristående, är att de 
förutsätter att besökarna klarar det allra mesta själva. Personer som behöver 
stöd och hjälp vid sitt besök på en mötesplats behöver ha med sig personal 
för sitt individuella hjälpbehov.  

 

Utredningens slutsatser 

Den samlade bedömningen av utredningen är att det genom en samordning 
av mötesplatser är svårt att tillgodose behoven för målgrupperna inom 
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vid en 
eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas målgrupper 
förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök på en 
mötesplats har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. Annars 
krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom funktions-
hinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget. En ökning av antalet 
besökare med funktionsnedsättning kan innebära behov av större lokaler 
alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken mötesplats det 
är. Inte heller detta ryms inom befintlig budget.  

Utredningsrapporten avrapporterades till äldrenämnden den 28 april 2020 
och till nämnden för personer med funktionsnedsättning den 27 maj 2020. 
Båda nämnderna beslutade att lägga rapporten till handlingarna och avsluta 
ärendet.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas. 

21 Dnr KS 2021/00098-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige våren 2021  

Förslag till beslut: 
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Följande uppdrag avslutas: 

2019/00057 - Säkerställa kompetens och resurser för att få med landsbygds-
perspektivet i kommunala beslut. 

2019/01500 - Ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås stad. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-
mäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. I sam-
band med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen avseende 
de uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.  

Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och 
ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. Redovisningen gäller per 
den 11 februari 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 
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1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Följande uppdrag avslutas: 

2019/00057 - Säkerställa kompetens och resurser för att få med landsbygds-
perspektivet i kommunala beslut. 

2019/01500 - Ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås stad. 

 

22 Dnr KS 2021/00097-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2021  

Förslag till beslut: 
Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till kommun-
fullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna motioner 
ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte är 
slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för kommun-
fullmäktige, dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för hantering 
av motioner. 

Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 
information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 
om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av kom-
munstyrelsen.  

Redovisningen gäller per den 11 februari 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

 

23 Dnr KS 2020/01594-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2020 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med septem-
ber 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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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 avbrut-
its 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 juli till och med september 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med septem-
ber 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

 

24 Dnr KS 2021/00216-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 december 2020 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 
december 2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till 
och med december 2020 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 avbrut-
its 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 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 decem-
ber 2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och 
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service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och 
med december 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

25 Dnr KS 2021/00212-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2020 

Förslag till beslut: 
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 decem-
ber 2020 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 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

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 decem-
ber 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

26 Dnr KS 2020/00372-3.6.4 
Beslut - Svar på motion från (M) och (KD) om att möjliggöra för 
fristående aktörer inom förskola och skola att hyra lokaler av 
Västerås stad 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) har inkommit med en moti-
on om att ge fastighetsnämnden i uppdrag att möjliggöra för fristående aktör-
er inom skola och förskola att hyra lokaler av Västerås stad.  
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Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämnden samt till fastighetsnämnden. Alla nämn-
der har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 december 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

27 Dnr KS 2019/01969-7.4.1 
Beslut - Svar på motion från (V) om att stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) har 2019-10-08 lämnat in en motion till Västerås 
kommunfullmäktige med rubriken Stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att 
upphäva det tidigare beslutet att sälja Kristiansborgsbadet samt att driva 
Kristiansborgsbadet i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 309 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till Fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden 
godkände den 18 februari 2020 förslag till yttrande och överlämnade det till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

28 Dnr KS 2020/00906-10.4.3 
Beslut - Svar på motion från (V) om att stärka Västerås stads 
antirasistiska arbete 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Viktoria Bagi och Olle 
Kvarnryd, samtliga från (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) 
om att stärka Västerås stads antirasistiska arbete föreslagit: 

- att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under kommunstyrelsen varje år 
som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta med 
antirasism (exempelvis utbildningar och workshops) i enlighet med 
motionens intentioner 
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- att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lista på ett antal 
organisationer, föreläsare och material som andra kommuner har använt sig 
av vid liknande satsningar gällande antirasism. 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2020 § 162 KS 2020/00906-10.4.3 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionens första att-sats avslås och att 
motionens andra att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att arbetet mot rasism är likt arbetet med barnrätt, jämställdhet 
och tillgänglighet: Det får bäst effekt när vi arbetar med det systematiskt och 
långsiktigt, i samtliga processer och i alla de samhällstjänster vi 
tillhandahåller. Erfarenheter från tidigare arbete med att tillhandahålla stöd 
från en öronmärkt pott pengar visar att det ofta är chefer och verksamheter 
som redan arbetar aktivt med frågorna som äskar pengar från potten. Arbetet 
med antirasism behöver därför bakas in i stadens styrning och HR-processer 
för att få bästa effekt. Arbete pågår för att konkretisera denna styrning 
kopplat till social hållbarhet genom en handlingsplan för social hållbarhet 
som planeras vara klar vårterminen 2021. Inom HR har värdegrunden 
ytterligare förtydligats och kopplats till mänskliga rättigheter genom 
Västerås stads Bemötandekod.  

Sedan 2016 ingår Västerås stad i det nationella nätverket för European 
Coalition of Citiec Against Racism (ECCAR) efter ett beslut i 
kommunstyrelsen. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och 
Regioner. ECCAR har en tiopunktsplan som Västerås stad i och med inträde 
i nätverket har åtagit sig att arbeta med. Punkterna är följande:  

Konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen 

Integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem 

Erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism 

Informera om gällande rättigheter och skyldigheter 

Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet 

Säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och 
välfärdsleverantör 

Erbjuda lika tillgång till bostäder 

Utmana diskriminering och rasism genom utbildning 

Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen 

Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering 

Dessa punkter utgör basen för arbete för social hållbarhet och icke-
diskriminering. Arbete pågår för att förverkliga punkterna inom projekt 
såsom Fokus Hammarby, Bostadsförsörjningsprogram och handlingsplan 
likväl som inom HRs framtagande av aktiva åtgärder som är direkt kopplad 
till diskrimineringslagen. Ambitionen för 2021 är att genom en bättre 
styrning och organisering som utgår ifrån kommande handlingsplan för 
social hållbarhet samordna det antirasistiska arbetet och systematisera det 
mer under målområde inkludering, samhandling och demokrati. Det betyder 
att arbetet kommer att följas upp årligen och att en nulägesanalys görs 2021 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2021-04-08 
 

 
 

21 (23) 
 

 

som bas för uppföljning. Tidigare har inga samlade analyser av läget gjorts 
på området.  

När det gäller att ta fram en lista på organisationer och föreläsare som kan 
användas för satsningar att jobba med antirasism så har Forum för levande 
historia en mängd bra föreläsare kopplade till sig. Forum för levande historia 
är en statlig myndighet som har fått regeringens uppdrag att utbilda om 
rasism i historien och idag. Detta uppdrag har de kopplat till den nationella 
planen för att motverka rasism och andra former av fientlighet och hatbrott. 
På Forum för levande historia finns idag flera webbutbildningar som 
regeringen beslutat ska vara gratis från 2021. Även beställda föreläsningar 
för kommuner och specifikt riktade mot skolan och socialtjänst är 
kostnadsfria. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats avslås och att 
andra att-satsen inte föranleder ytterligare åtgärd mot bakgrund av att 
myndigheten Forum för levande historia tillhandahåller föreläsningar och 
digitala utbildningar om rasism för att bättre arbeta antirasistiskt. Samtliga 
dessa utbildningar kommer att vara gratis från 2021. Det antirasistiska 
arbetet och arbetet med att motverka diskriminering av olika slag kommer 
även att tydligare inarbetas i styrningen kopplat till social hållbarhet och 
inom HR genom Bemötandekoden och aktiva åtgärder under 2021.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

29 Dnr KS 2020/01459-1.3.6 
Beslut - Svar på motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på 
kommunens skolor 

Förslag till beslut: 
1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala 
Said (V) samt Vicktoria Bagi (V) har i en motion den 1 oktober 2020 med 
rubriken Motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor 
föreslagit att det ska finnas kostnadsfria mensskydd på Västerås stads grund- 
och gymnasieskolor. Vänsterpartiet menar att det är en klassfråga och en 
jämställdhetsfråga och en del i att bekämpa barnfattigdomen.   

Vänsterpartier föreslår kommunfullmäktige att besluta:    

att berörda nämnder utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och 
gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd 

Kommunfullmäktige har den 1 oktober 2020, § 253 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  
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Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med remissvar inom angiven tid (GSN 2020/03333- 1.711 och 
UAN 2020/01142- 1.7.1).  

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter: De uttrycker en förståelse för 
att det kan vara en viktig fråga, men framhåller att tillhandahållande av 
mensskydd inte inryms i grund- och gymnasieskolas uppdrag.   

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att gratis 
mensskydd inte endast är en kommunal fråga. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

30 Dnr KS 2021/00102-8.2.2 
Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens 
ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
4 februari 2021 en interpellation om den stora andelen vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S). 

 

31 Dnr KS 2021/00206-1.4.2 
Svar på interpellation från (M)  till kommunstyrelsens ordförande 
om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om hur staden lever upp till sina 
servicedeklarationer ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson 
(S). 
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32 Dnr KS 2021/00101-2.7.2 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om trygghetsappen 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Irene Hagström (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 en interpellation om 
trygghetsappen ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 

 

33 Dnr KS 2021/00428-2.6.0 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2021 en interpellation om 
Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 

 

34 Dnr KS 2021/00427-7.0.2 
Svar på interpellation från (V) till kulturnämndens ordförande - 
Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen? 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 mars 2021 interpellation om vad som händer med sommarlovs-lajv på 
Östra holmen ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP). 

 

35 Dnr KS 1842491- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
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Kallelse och föredragningslista - Beslut 

Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck 

Sammanträdesdatum 15 april 2021 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, klockan 21.30  
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1 Dnr KS 1810569- 
Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets 
justering 
    

 

2 Dnr KS 1810725- 
Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut: 
Föredragningslistan fastställs. 

 

 

3 Dnr KS 2021/00240-1.1.1 
Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Patric Sjölund (SD) 

Förslag till beslut: 
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i Västerås kommunfullmäktige efter 
Patric Sjölund (SD) har inkommit. Ny ledamot är Alexander Savander (SD) 
och ny ersättare efter Alexander Savander (SD) är Stefan Handing (SD). 

 

4 Dnr KS 2021/00352-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Leigh 
Bruksdotter (M) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 
december 2023. 

Ärendebeskrivning 
Leigh Bruksdotter (M) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 - 2023-12-31. 
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker. 

 

5 Dnr KS 2021/00526-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Fayad El-
Natour (S) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 
december 2023.  
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Ärendebeskrivning 
Fayad El-Natour (S) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 -- 2023-12-31. 
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

6 Dnr KS 2021/00592-1.1.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Staffan 
Borgstedt (L) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny nämndeman vid Västmanlands tingsrätt till och med den 31 
december 2023. 

Ärendebeskrivning 
Staffan Borgstedt (L) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid 
Västmanlands tingsrätt för mandatperioden 2020-01-01 -- 2023-12-31. 
Västmanlands tingsrätt har begärt att nyval sker.  

 

7 Dnr KS 2021/00396-1.1.1 
Val av ny ersättare i nämnden för personer med 
funktionsnedsättning efter Nadja Stephanie Axling (SD) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning 
intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 
Nadja Stephanie Axling (SD) har entledigats från uppdraget som ersättare i 
nämnden för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2018-
2022. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

8 Dnr KS 2021/00218-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås stads revisorer efter Stefan 
Handing (SD) 

Förslag till beslut: 
XX väljs till ny ledamot i Västerås stads revisorer till dess att 
revisionsberättelse har avlämnats för år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Handing (SD) som har valts till ledamot i Västerås stads revisorer för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske. 
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9 Dnr KS 2021/00575- 
Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Carin Lidman (S) 

Förslag till beslut: 
1. Carin Lidman (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 
grundskolenämnden. 

2. XX väljs till ny ersättare grundskolenämnden intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val.  

Ärendebeskrivning 
Carin Lidman (S) som  har valts till ersättare i grundskolenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.  

 

10 Dnr KS 2021/00578-1.1.1 
Val av ny ledamot i äldrenämnden efter Elisabeth Wäneskog 
(KD) 

Förslag till beslut: 
1. Elisabeth Wäneskog (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i 
äldrenämnden.  

2. Amanda Grönlund (KD) väljs till ny ledamot i äldrenämnden intill det 
sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa 
kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Wäneskog (KD) som har valts till ledamot i äldrenämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.  

 

 

11 Dnr KS 2021/00578-1.1.1 
Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Caroline Frisk (KD) 

Förslag till beslut: 
Elisabeth Wäneskog (KD) väljs till ny ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden intill det sammanträde då nyvalda 
kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.  

Ärendebeskrivning 
Caroline Frisk (KD) som har valts till ersättare i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt 
uppdrag. Kommunfullmäktige entledigade Caroline Frisk (KD) från 
uppdraget vid sitt sammanträde den 26 november 2020. Fyllnadsval bör 
därför ske.  
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12 Dnr KS 2021/00620-1.1.1 
Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Margareta Humble 
(C) 

Förslag till beslut: 
1. Margareta Humble (C) entledigas från uppdraget som ersättare i 
fastighetsnämnden.  

2. XX väljs till ny ersättare i fastighetsnämnden intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val.  

Ärendebeskrivning 
Margareta Humble (C) som har valts till ersättare i fastighetsnämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.  

 

 

13 Dnr KS 2021/00634-1.1.1 
Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Jan Thunberg (C) 

Förslag till beslut: 
1. Jan Thunberg (C) entledigas från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden.  

2. XX väljs till ny ersättare i tekniska nämnden intill det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt 
val.  

Ärendebeskrivning 
Jan Thunberg (C) som har valts till ersättare i tekniska nämnden för 
mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 
därför ske.  

 

14 Dnr KS 2021/00630-1.1.1 
Val av ny ledamot i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 
efter Dan Edlund (C) 

Förslag till beslut: 
1. Dan Edlund (C) entledigas från uppdraget som ledamot i Västerås Stads 
Strategiska Fastigheter AB.  

2. XX väljs till ny ledamot i Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB till 
och med den 31 december 2022.  

Ärendebeskrivning 
Dan Edlund (C) som har valts till ledamot i Västerås Stads Strategiska 
Fastigheter AB för mandatperioden 2018-2022 har avsagt sig sitt uppdrag. 
Fyllnadsval bör därför ske.  
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15 Dnr KS 2020/01657-1.1.1 
Information - Anmälan av resultat från folkomröstning om 
Västerås stads flygplats 

Förslag till beslut: 
Informationen förklaras mottagen. 

Ärendebeskrivning 
I september 2020 lämnade Folkinitiativet för flygplatsens framtid in ett antal 
listor med namnunderskrifter till stadshuset med krav på genomförande av 
en folkomröstning om avvecklingen av Nya Västerås flygplats AB. 
Kommunfullmäktige beslutade utifrån detta initiativ att en folkomröstning 
skulle genomföras söndagen den 21 mars 2021. 

Folkomröstningen har nu genomförts och valnämnden har kontrollräknat de 
angivna rösterna. Resultat av folkomröstningen utföll enligt följande: 

Valdeltagande: 37,78 % 

Andel ja-röster: 21,60 % 

Andel nej-röster: 77,52 % 

Ogiltiga röster: 0,88 % 

Totalt avgivna röster: 45 508 

Varav antal ja-röster: 9 832 

Varav antal nej-röster: 35 276 

Varav ogiltiga röster: 400 

 

16 Dnr KS 2021/00068-1.4.2 
Beslut - Årsredovisning och bokslut - Västerås stad 2020 

Förslag till beslut: 
1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Resultatet för 2020 överförs till eget kapital. 

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för resultat-
hantering. I årsplan 2021 finns inget utrymme för tilläggsbudget till nämnd-
erna på grund av det rådande ekonomiska läget.      

4. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Ärendebeskrivning 
Västerås stads årsredovisning för 2020 har upprättats och presenteras för 
kommunfullmäktige för godkännande. Årsredovisningen innehåller 
ekonomiska analyser av stadens och koncernens bokslut. Avstämning av 
verksamhetsmässiga och finansiella mål har gjorts för att bedöma god 
ekonomisk hushållning. 
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Årets resultat för Västerås stad uppgick till 543 mnkr (529 mnkr 2019). 
Årets resultat för koncernen Västerås stad var 813 mnkr (917 mnkr), vilket 
var 74 mnkr bättre än det budgeterade resultatet, 755 mnkr. Ökade generella 
statsbidrag, realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt 
exploateringsöverskott bidrog till resultatet. 

Bedömning av god ekonomisk hushållning görs genom att följa upp kom-
munfullmäktiges mål, inklusive de finansiella målen, balanskravet och målen 
för de strategiska utvecklingsområdena. Bedömningen är att Västerås stad 
har en fortsatt god ekonomisk hushållning men framförallt inom perspektiv-
en kund och kvalitet finns det förbättringar att göra. 

Staden uppnådde de tre finansiella målen som kommunfullmäktige fattat 
beslut om.  

Budgeterat resultat, 117 mnkr motsvarade 1,3 % av skatter och generella 
bidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 %. Årets resultat exklusive jämförelse-
störande poster innebär 4,7 %.   

Staden uppnådde även målet att investeringarna inte ska finansieras av 
extern upplåning.  

Soliditeten ska vara över 40 % exklusive internbanken och justerad för 
ansvarsförbindelsen för pensionen. Soliditeten enligt den definitionen blev 
53,5%. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 

1. Årsredovisningen för 2020 godkänns. 

2. Resultatet för 2020 överförs till eget kapital. 

3. Över- och underskott mot budget för styrelser och nämnder ska behandlas 
i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för resultat-
hantering. I årsplan 2021 finns inget utrymme för tilläggsbudget till nämnd-
erna på grund av det rådande ekonomiska läget.      

4. Utifrån de redovisningar som Västerås stads bolag inkommit med som 
grund, bedöms verksamheten i stadens bolag under 2020 ha varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 

17 Dnr KS 2021/00629-1.6.1 
Revisionsberättelse för Västerås stad 2020 samt fråga om 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 
 

Ärendet kompletteras med beslutsförslag inför kommunfullmäktige. 
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18 Dnr KS 2021/00045-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Mälardalens 
Brand- och Räddningsförbund 2020 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Mälardalens brand- och räddningsförbund samt dess enskilda 
förtroendevalda för 2020 års verksamhet 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

19 Dnr KS 2021/00044-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 2020 
 

Ärendet kompletteras med underlag inför kommunfullmäktige. 
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20 Dnr KS 2021/00043-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Västmanlands teater 2020 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
Västmanlands Teater samt dess enskilda förtroendevalda för 2020 års 
verksamhet. 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 
arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

21 Dnr KS 2021/00042-1.6.1 
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Vafab miljö 2020 
 

Ärendet kommer att kompletteras med en underskriven revisionsberättelse 
inför kommunfullmäktige 

Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för 
kommunalförbundet VAFAB Miljö samt dess enskilda förtroendevalda 
för 2020 års verksamhet. 
 

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet 
om ansvarsfrihet för den egna verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som 
fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt 



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2021-04-08 
 

 
 

10 (28) 
 

 

arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden 
bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för 
fullmäktige.  

 
Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser 
avseende såväl stadens nämnder och styrelsers verksamheter som 
kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar 
för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt 
samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som 
behöver behandlas i särskild ordning.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan 
anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, 
anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas. 

 

22 Dnr KS 2021/00047-1.4.2 
Årsstämma i Västerås Stadshus AB avseende 2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Madeleine Rinne med Agneta Ánders som ersättare att som 
röstombud på Västerås Stadshus ABs årsstämma företräda stadens aktier 

2. Att instruera röstombuden att rösta för att resultat- och balansräkning 
fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att 
styrelse och verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 

3. Att arvode till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter 
fastställs till de belopp som överensstämmer med bestämmelser inom 
Västerås stad samt den upphandling som gjorts. 

4. Att i förekommande fall rösta för val av revisor och revisorssuppleant.            

Ärendebeskrivning 
Västerås Stadshus AB är moderföretag i en koncern och har till föremål för 
sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens 
verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala 
företag inom Västerås stad. 
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23 Dnr KS 2021/00050-1.4.2 
Årsstämma i Mälarstrandens Utveckling AB (MUAB) avseende 
2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Cecilia Aldén utses med Kennet Julin som ersättare att som röstombud på 
Mälarstrandens Utvecklings 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 
2020. 
 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.      

Ärendebeskrivning 
Mälarstrandens Utvecklings AB ägs av Västerås stad till 12 %. Bolaget äger 
fastighetsbestånd i Västerås som ska exploateras och försäljas till delägarna 
eller andra externa parter.  

 

24 Dnr KS 2021/00051-1.4.2 
Årsstämma i Västerås Central AB avseende 2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Att utse Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare att som 
röstombud på Västerås Central AB:s årsstämma företräda stadens aktier. 

2. Att instruera röstombudet 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 
2020.   

3. Att godkänna förslag till styrelse enligt kallelsen till stämman. 

4. Att godkänna att Johan Olsson ersätter Anette Ömossa som 
styrelseledamot. 

5. Att godkänna att Isabell Lundberg ersätter Håkan Svärd som 
styrelseledamot. 

6. Att godkänna att Magnus Lindberg ersätter Fredrik Cederborg som 
styrelsesuppleant. 

7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                     
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Ärendebeskrivning 
Västerås Central AB ägs till 51 % av Jernhusen AB och till 49 % av Västerås 
Stad. Bolagets verksamhet är att äga, utveckla och förvalta av bolaget ägd 
mark med tillhörande byggnader och anläggningar. 

Ärendet avser att välja röstombud för årsstämman i Västerås Central AB.  

 

 

25 Dnr KS 2021/00049-1.4.2 
Årsstämma i Oslo-Stockholm 2.55 AB avseende 2020 
 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 14 april och ärendet kompletteras 
med protokollsutdrag från kommunstyrelsen efter det. 

Förslag till beslut: 
1. Kennet Julin, med Madeleine Rinne 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 
2020. 

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.  

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. 

 

26 Dnr KS 2021/00306-3.3.2 
Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Bjurhovda 7 

Förslag till beslut: 
Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 7 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Bjurhovda 7, belägen i stadsdelen Bjurhovda, ägs av Västerås 
kommun och är upplåten med tomträtt avseende bostadsändamål till 
bostadsrättsföreningen Riten. Brf Riten önskar friköpa tomträtten. 

Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-01 att "föreslå kommunfullmäktige 
att köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 7 godkänns".           
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Köpeavtal avseende fastigheten Bjurhovda 7 godkänns. 

 

27 Dnr KS 2021/00269-1.3.4 
Beslut - Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB 

Förslag till beslut: 
1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen ABs 
styrelse. 

Ärendebeskrivning 
Mälarenergi har vid sitt styrelsemöte den 11 december 2019 not 7.3 
informerat om avsikten att lämna över ägandet av aktierna i Energikontoret i 
Mälardalen AB till Västerås stad. Aktierna överlåts till nominellt värde om 
131 000 kronor. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Köp av aktier i Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

2. Bolagsordningen för Energikontoret i Mälardalen AB godkänns. 

3. Anna Jungmarker utses till ledamot i Energikontoret i Mälardalen ABs 
styrelse. 

 

 

28 Dnr KS 2020/00420-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska Fastigheter 
AB 2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska 
fastigheter AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
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kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Stads Strategiska 
fastigheter AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            

 

29 Dnr KS 2020/00417-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Mälarenergi AB 2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i p. 1 ovan 
utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB godkänns  
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2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i p. 1 ovan 
utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

30 Dnr KS 2020/00419-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Västerås Marknads- och Näringslivs AB 
2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Marknads- och 
Näringslivs AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Marknads- och 
Näringslivs AB godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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31 Dnr KS 2020/00418-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 2021 

Förslag till beslut: 
1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 
godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.            

Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.     

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Västerås Parkerings AB 
godkänns  

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madelene Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.     

 

32 Dnr KS 2020/00366-1.2.1 
Beslut - Ägardirektiv för Bostads AB Mimer 2021 

Förslag till beslut: 
Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Mimer 
godkänns 

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        
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Ärendebeskrivning 
Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. 
Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund 
för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika 
ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av 
kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan 
de träder ikraft.  

Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller 
tillsvidare. De bolagsspecifika ägardirektiven har en översyn årsvis. 
Översynen innebär att bolag som påverkas av större förändringar eller att 
bolaget inte uppfyller de bolagsspecifika ägardirektiven på sikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för nytt ägardirektiv eller annan åtgärd. 
Normalt bör ägardirektiven ses över inom en 3-4 årsperiod.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Mimer 
godkänns 

2. Till röstombud att företräda stadens aktier vid bolagsstämma i punkt 1 
ovan utses Kennet Julin med Madeleine Rinne som ersättare 

3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

 

33 Dnr KS 2019/00381-1.2.1 
Beslut - Återrapport av uppdrag - Utreda förutsättningarna att 
samordna digitala karttjänster i länet 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 
Den 7 februari 2019 bifölls Anna Hård af Segerstads (M) motion med 
rubriken Digitala kartor.  

I motionen yrkade Moderaterna att: 

Utreda förutsättningarna och möjligheterna till samordna digitala karttjänster 
i länet med t.ex. Region Västmanland, Västerås stad, Hallstahammars 
kommun, länsstyrelsen och VL.  

En utredning av frågan har genomförts av geo-avdelningen på 
stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av stadsledningskontoret. Möten har 
hållits med Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland om 
uppdragets möjligheter.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 
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34 Dnr KS 2020/01698-8.5.1 
Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda möjligheten till att 
införa mötesplats för äldre personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut: 
Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas.  

Ärendebeskrivning 
Johan Henriksson (M), Caroline Högström (M) och Cassandra Lundgren (M) 
har i en motion till kommunfullmäktige den 9 maj 2019 föreslagit att 
äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa mötesplats 
för äldre personer med funktionsnedsättning. Såväl nämnden för personer 
med funktionsnedsättning som äldrenämnden beslutade i augusti 2019 att ge 
vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att närmare se över möjligheterna 
att samordna mötesplatser inom ÄN och NF och tillgodose målgruppernas 
behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen den 15 oktober 2020.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av motionen utrett 
möjligheten att införa mötesplats för äldre personer med 
funktionsnedsättning, vilket har dokumenterats i en rapport som bifogas 
detta ärende. I utredningen tolkas motionen som att motionärerna vill skapa 
en mötesplats för en målgrupp för personer 65 år och äldre och som tidigare 
har deltagit i verksamheter såsom daglig verksamhet eller sysselsättning. 
Eftersom motionen är ställd till äldrenämnden, är Vård- och 
omsorgsförvaltningens tolkning att äldrenämnden skulle vidga någon/några 
av nuvarande mötesplatser till att inkludera även målgrupper som, fram till 
sin 65 årsdag per nämnddefinition, har tillhört nämnden för personer med 
funktionsnedsättning.  

Befintliga mötesplatser inom nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 

Idag finns följande sysselsättningsverksamheter inom nämnden för personer 
med funktionsnedsättning:  

Mötesplats/träffpunkt är öppna verksamheter för personer upp till 67 år med 
psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheterna riktar 
sig till personer som behöver en plats att gå till för att träffa andra och för att 
bryta eller förhindra isolering. Det finns tre mötesplatser/träffpunkter i 
Västerås inkl. Skultuna och som erbjuder social samvaro och olika 
aktiviteter. 

Daglig verksamhet är en biståndsbedömd verksamhet enligt LSS och som 
sträcker sig till 67 års ålder. Målgruppen är personer med en 
utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 
har en betydande- och bestående hjärnskada, vilket gör att personen inte kan 
yrkesarbeta.  

Sysselsättning är en biståndsbedömd verksamhet enligt SoL för personer upp 
till 65 år med psykisk funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder och som 
saknar arbete eller inte studerar. 

Befintliga mötesplatser inom äldrenämnden 
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Äldrenämnden har sammanlagt 15 mötesplatser, antingen fristående eller 
integrerade i särskilda boenden (servicehus eller äldreboende). De fem 
fristående mötesplatserna vänder sig främst till de äldre i den aktuella 
stadsdelen, men välkomnar alla besökare. Av de tio integrerade 
mötesplatserna har fem av dem ett stadsdels/kommundels/landsbygds 
överskridande uppdrag. Övriga fem integrerade mötesplatser vänder sig 
främst till de boende. Mötesplatsernas lokaler är anpassade med exempelvis 
hörselslingor och handikapptoaletter. Målgrupp är personer 65 år och äldre, 
och det krävs inget biståndsbeslut för att delta.  

I regel finns en personal per mötesplats utöver chef (som brukar ha ansvar 
för fler verksamheter). Det förekommer att föreningar eller frivilliga stödjer 
mötesplatsen så att den kan hålla öppet under exempelvis helger. 
Gemensamt för mötesplatserna, och då främst de fristående, är att de 
förutsätter att besökarna klarar det allra mesta själva. Personer som behöver 
stöd och hjälp vid sitt besök på en mötesplats behöver ha med sig personal 
för sitt individuella hjälpbehov.  

 

Utredningens slutsatser 

Den samlade bedömningen av utredningen är att det genom en samordning 
av mötesplatser är svårt att tillgodose behoven för målgrupperna inom 
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vid en 
eventuell samordning av mötesplatser för båda nämndernas målgrupper 
förutsätter det att personer som behöver stöd och hjälp vid sitt besök på en 
mötesplats har med sig personal för sitt individuella hjälpbehov. Annars 
krävs mer personella resurser och kompetensutveckling inom funktions-
hinderområdet, vilket inte finns i befintlig budget. En ökning av antalet 
besökare med funktionsnedsättning kan innebära behov av större lokaler 
alternativt förändringar i befintliga lokaler beroende på vilken mötesplats det 
är. Inte heller detta ryms inom befintlig budget.  

Utredningsrapporten avrapporterades till äldrenämnden den 28 april 2020 
och till nämnden för personer med funktionsnedsättning den 27 maj 2020. 
Båda nämnderna beslutade att lägga rapporten till handlingarna och avsluta 
ärendet.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 31 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och ärendet avslutas. 
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35 Dnr KS 2021/00098-1.4.2 
Beslut - Redovisning av ej avslutade uppdrag från 
kommunfullmäktige våren 2021  

Förslag till beslut: 
1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Följande uppdrag avslutas: 

2019/00057 - Säkerställa kompetens och resurser för att få med landsbygds-
perspektivet i kommunala beslut. 

2019/01500 - Ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås stad. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska stadsledningskontoret 
två gånger per år lämna en redogörelse över de uppdrag som kommunfull-
mäktige givit nämnder och styrelser och som ännu inte slutredovisats. I sam-
band med det görs motsvarande redovisning till kommunstyrelsen avseende 
de uppdrag som nämnder och styrelser fått av kommunstyrelsen.  

Sammanställningen har gjorts genom samarbete mellan stadssekreterare och 
ansvariga handläggare på stadsledningskontoret. Redovisningen gäller per 
den 11 februari 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige 
till styrelser och nämnder läggs till handlingarna. 

2. Följande uppdrag avslutas: 

2019/00057 - Säkerställa kompetens och resurser för att få med landsbygds-
perspektivet i kommunala beslut. 

2019/01500 - Ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås stad. 

 

36 Dnr KS 2021/00097-1.4.2 
Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats 
våren 2021  

Förslag till beslut: 
Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år efter det att motionen väckts. Om beredningen av 
motionen inte kan avslutas under denna tid, ska detta anmälas till kommun-
fullmäktige. För att bevaka en skyndsam handläggning av inkomna motioner 
ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte är 
slutbehandlade. Detta regleras dels i gällande arbetsordning för kommun-
fullmäktige, dels i den av kommunstyrelsen fastställda rutinen för hantering 
av motioner. 
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Stadsledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har 
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte slutbehandlats. Listan innehåller 
information om eventuell remittering och inkomna yttranden, samt uppgift 
om när beredningen av motionerna beräknas vara klar för hantering av kom-
munstyrelsen.  

Redovisningen gäller per den 11 februari 2021. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. 

 

37 Dnr KS 2020/01594-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
30 september 2020 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med septem-
ber 2020 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 avbrut-
its 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 juli till och med september 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 30 juni 
2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal juli till och med septem-
ber 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 
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38 Dnr KS 2021/00216-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 
31 december 2020 

Förslag till beslut: 
Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 
december 2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till 
och med december 2020 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 avbrut-
its 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 2020.  

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkommen rapport. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport per den 31 decem-
ber 2020 gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal oktober till och 
med december 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

39 Dnr KS 2021/00212-1.6.2 
Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 
31 december 2020 

Förslag till beslut: 
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 decem-
ber 2020 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 2020.  



VÄSTERÅS STAD 
Kommunfullmäktige 

Datum 

2021-04-08 
 

 
 

23 (28) 
 

 

Stadsledningskontoret lämnar ingen särskild synpunkt till kommunstyrelsen 
avseende inkomna rapporter. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

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 decem-
ber 2020 anmäls och läggs till handlingarna. 

 

40 Dnr KS 2020/00372-3.6.4 
Beslut - Svar på motion från (M) och (KD) om att möjliggöra för 
fristående aktörer inom förskola och skola att hyra lokaler av 
Västerås stad 

Förslag till beslut: 
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) har inkommit med en moti-
on om att ge fastighetsnämnden i uppdrag att möjliggöra för fristående aktör-
er inom skola och förskola att hyra lokaler av Västerås stad.  

Motionen har remitterats till förskolenämnden, grundskolenämnden, utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämnden samt till fastighetsnämnden. Alla nämn-
der har inkommit med yttranden.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 december 
2020 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 

41 Dnr KS 2019/01969-7.4.1 
Beslut - Svar på motion från (V) om att stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet 

Förslag till beslut: 
Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) har 2019-10-08 lämnat in en motion till Västerås 
kommunfullmäktige med rubriken Stoppa försäljningen av 
Kristiansborgsbadet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att 
upphäva det tidigare beslutet att sälja Kristiansborgsbadet samt att driva 
Kristiansborgsbadet i kommunal regi.  

Kommunfullmäktige har den 7 november 2019 § 309 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
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Motionen har remitterats till Fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden 
godkände den 18 februari 2020 förslag till yttrande och överlämnade det till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen avslås. 

 

42 Dnr KS 2020/00906-10.4.3 
Beslut - Svar på motion från (V) om att stärka Västerås stads 
antirasistiska arbete 

Förslag till beslut: 
1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid, Lars Nordin, Hawar Asaiesh, Viktoria Bagi och Olle 
Kvarnryd, samtliga från (V) har i en motion med rubriken Motion från (V) 
om att stärka Västerås stads antirasistiska arbete föreslagit: 

- att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under kommunstyrelsen varje år 
som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta med 
antirasism (exempelvis utbildningar och workshops) i enlighet med 
motionens intentioner 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lista på ett antal 
organisationer, föreläsare och material som andra kommuner har använt sig 
av vid liknande satsningar gällande antirasism. 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2020 § 162 KS 2020/00906-10.4.3 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionens första att-sats avslås och att 
motionens andra att-sats inte föranleder någon ytterligare åtgärd mot 
bakgrund av att arbetet mot rasism är likt arbetet med barnrätt, jämställdhet 
och tillgänglighet: Det får bäst effekt när vi arbetar med det systematiskt och 
långsiktigt, i samtliga processer och i alla de samhällstjänster vi 
tillhandahåller. Erfarenheter från tidigare arbete med att tillhandahålla stöd 
från en öronmärkt pott pengar visar att det ofta är chefer och verksamheter 
som redan arbetar aktivt med frågorna som äskar pengar från potten. Arbetet 
med antirasism behöver därför bakas in i stadens styrning och HR-processer 
för att få bästa effekt. Arbete pågår för att konkretisera denna styrning 
kopplat till social hållbarhet genom en handlingsplan för social hållbarhet 
som planeras vara klar vårterminen 2021. Inom HR har värdegrunden 
ytterligare förtydligats och kopplats till mänskliga rättigheter genom 
Västerås stads Bemötandekod.  

Sedan 2016 ingår Västerås stad i det nationella nätverket för European 
Coalition of Citiec Against Racism (ECCAR) efter ett beslut i 
kommunstyrelsen. Nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och 
Regioner. ECCAR har en tiopunktsplan som Västerås stad i och med inträde 
i nätverket har åtagit sig att arbeta med. Punkterna är följande:  
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Konsultera olika aktörer och grupper för att följa utvecklingen 

Integrera mål, statistik och indikatorer i kommunens styrsystem 

Erbjuda stöd till personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism 

Informera om gällande rättigheter och skyldigheter 

Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet 

Säkerställa att man är en icke-diskriminerande arbetsgivare och 
välfärdsleverantör 

Erbjuda lika tillgång till bostäder 

Utmana diskriminering och rasism genom utbildning 

Bidra till ett interkulturellt synsätt i samhällsplaneringen 

Motverka hatbrott och erbjuda konflikthantering 

Dessa punkter utgör basen för arbete för social hållbarhet och icke-
diskriminering. Arbete pågår för att förverkliga punkterna inom projekt 
såsom Fokus Hammarby, Bostadsförsörjningsprogram och handlingsplan 
likväl som inom HRs framtagande av aktiva åtgärder som är direkt kopplad 
till diskrimineringslagen. Ambitionen för 2021 är att genom en bättre 
styrning och organisering som utgår ifrån kommande handlingsplan för 
social hållbarhet samordna det antirasistiska arbetet och systematisera det 
mer under målområde inkludering, samhandling och demokrati. Det betyder 
att arbetet kommer att följas upp årligen och att en nulägesanalys görs 2021 
som bas för uppföljning. Tidigare har inga samlade analyser av läget gjorts 
på området.  

När det gäller att ta fram en lista på organisationer och föreläsare som kan 
användas för satsningar att jobba med antirasism så har Forum för levande 
historia en mängd bra föreläsare kopplade till sig. Forum för levande historia 
är en statlig myndighet som har fått regeringens uppdrag att utbilda om 
rasism i historien och idag. Detta uppdrag har de kopplat till den nationella 
planen för att motverka rasism och andra former av fientlighet och hatbrott. 
På Forum för levande historia finns idag flera webbutbildningar som 
regeringen beslutat ska vara gratis från 2021. Även beställda föreläsningar 
för kommuner och specifikt riktade mot skolan och socialtjänst är 
kostnadsfria. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionens första att-sats avslås och att 
andra att-satsen inte föranleder ytterligare åtgärd mot bakgrund av att 
myndigheten Forum för levande historia tillhandahåller föreläsningar och 
digitala utbildningar om rasism för att bättre arbeta antirasistiskt. Samtliga 
dessa utbildningar kommer att vara gratis från 2021. Det antirasistiska 
arbetet och arbetet med att motverka diskriminering av olika slag kommer 
även att tydligare inarbetas i styrningen kopplat till social hållbarhet och 
inom HR genom Bemötandekoden och aktiva åtgärder under 2021.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionens första att-sats avslås.  

2. Motionens andra att-sats föranleder ingen ytterligare åtgärd. 
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43 Dnr KS 2020/01459-1.3.6 
Beslut - Svar på motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på 
kommunens skolor 

Förslag till beslut: 
1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V), Lars Nordin (V), Hawar Asaiesh (V), Shiar Mala 
Said (V) samt Vicktoria Bagi (V) har i en motion den 1 oktober 2020 med 
rubriken Motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor 
föreslagit att det ska finnas kostnadsfria mensskydd på Västerås stads grund- 
och gymnasieskolor. Vänsterpartiet menar att det är en klassfråga och en 
jämställdhetsfråga och en del i att bekämpa barnfattigdomen.   

Vänsterpartier föreslår kommunfullmäktige att besluta:    

att berörda nämnder utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och 
gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd 

Kommunfullmäktige har den 1 oktober 2020, § 253 remitterat motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden.  

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med remissvar inom angiven tid (GSN 2020/03333- 1.711 och 
UAN 2020/01142- 1.7.1).  

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med i huvudsak följande synpunkter: De uttrycker en förståelse för 
att det kan vara en viktig fråga, men framhåller att tillhandahållande av 
mensskydd inte inryms i grund- och gymnasieskolas uppdrag.   

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att gratis 
mensskydd inte endast är en kommunal fråga. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 februari 
2021 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

 

44 Dnr KS 2021/00102-8.2.2 
Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens 
ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i 
långvarig bidragsberoende 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
4 februari 2021 en interpellation om den stora andelen vuxna bidragstagare i 
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långvarig bidragsberoende ställd till individ- och familjenämndens 
ordförande Ann-Louise Molin Östling (S). 

 

45 Dnr KS 2021/00206-1.4.2 
Svar på interpellation från (M)  till kommunstyrelsens ordförande 
om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Anna Hård af Segerstad (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 4 februari 2021 en interpellation om hur staden lever upp till sina 
servicedeklarationer ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson 
(S). 

 

46 Dnr KS 2021/00101-2.7.2 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om trygghetsappen 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Caroline Högström (M) och Irene Hagström (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2021 en interpellation om 
trygghetsappen ställd till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 

 

47 Dnr KS 2021/00428-2.6.0 
Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande 
om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Elisabeth Unell (M) och Marcus Jacobson (M) anmälde vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2021 en interpellation om 
Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). 
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48 Dnr KS 2021/00427-7.0.2 
Svar på interpellation från (V) till kulturnämndens ordförande - 
Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen? 

Förslag till beslut: 
Interpellationen förklaras besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Anna Maria Romlid (V) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 mars 2021 interpellation om vad som händer med sommarlovs-lajv på 
Östra holmen ställd till kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP). 

 

49 Dnr KS 1842491- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
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