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1 Dnr KS 1810761- 
Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats 
för protokollets justering 
 

2 Dnr KS 1810570- 
Information från revisorerna 
 

3 Dnr KS 2018/00331-1.1.1 
Val av ny ersättare i styrelsen för fastighetsaktiebolaget 
elledningen efter Åke Wahlsten (MP) 

Förslag till beslut: 

1. Åke Wahlsten (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i Styrelsen för 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen.  

2. Magdalena Bergfors (MP) väljs till ny ledamot i Styrelsen för 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen till och med den 31 december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Åke Wahlsten (MP) som valts till ledamot i Styrelsen för 

Fastighetsaktiebolaget Elledningen till och med den 31 december 2018 har 

avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 

 

4 Dnr KS 2016/01441-1.2.1 
Val av ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt efter Karin 
Westerlund (M) 

Förslag till beslut: 

1. XX väljs till ny nämndeman fram till och med den dag då nyval av 

kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Karin Westerlund (M) som valts till nämndeman till och med den 31 

december 2019 är på grund av ändrad folkbokföring inte längre valbar som 

nämndeman vid Västmanlands tingsrätt. Fyllnadsval bör därför ske. 
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5 Dnr KS 2017/02195-1.1.1 
Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Andreas 
Ljunggren (S) 

Förslag till beslut: 

1. Andreas Ljunggren (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Skultuna kommundelsnämnd. 

2. Daniel Gonzalez Zapata (S) väljs till ny ersättare i Skultuna 

kommundelsnämnd till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige 

efter nästa val förrättar nytt val. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Ljunggren (S) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör 

därför ske. 

 

6 Dnr KS 2018/00540-1.1.1 
Val av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Huda Hassan (S) 

Förslag till beslut: 

1. Huda Hassan (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Huda Hassan (S) som valts till ledamot i kommunfullmäktige 

mandatperioden 2014-2018 har avsagt sig sitt uppdrag.  

 

7 Dnr KS 2017/02258-3.10.1 
Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
trafiksituationen på Erikslund 
    

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 

december 2017 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om trafiksituationen på Erikslund. 

 

8 Dnr KS 2018/00316-3.8.2 
Fråga från (M) till ordförande i Mälarenergi om Västerås 
reningsverk 
    

Ärendebeskrivning 

Catharina Piper (M) anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

januari 2018 en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders 

Teljebäck (S) om Västerås reningsverk. 
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9 Dnr KS 2017/02246-3.1.2 
Beslut - Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, Västerås, 
Dp 1843 

Förslag till beslut: 

1. Detaljplanen för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, Västerås, daterad 2017-

08-23 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2017-09-10 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Planen syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 

Centrala Mälarstranden, genom att pröva lämplig omfattning och inriktning 

för den blivande bebyggelsen, med i huvudsak bostäder och med inslag av 

verksamheter. 

Planen skapar förutsättningar för att förverkliga en viktig del av Västerås 

Mälarstaden. Läget i närheten till kajen vid Kraftverkshamnen, Mälarparken, 

Notuddsparken och Poesiparken, ger platsen unika förutsättningar. Planen 

ger byggrätter för ca 1000 lägenheter (beroende på lägenhetsstorlek), en 

förskola och en gemensam parkeringsanläggning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari 

2018 och beslut då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Detaljplanen för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, Västerås, daterad 2017-

08-23 antas. 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2017-09-10 godkänns. 

 

10 Dnr KS 2017/02036-1.2.1 
Beslut - Förslag att lastbilsparkeringen Gilltuna Truck Stop 
jämställs med offentlig plats 

Förslag till beslut: 

1. Att den allmänna parkeringsytan på lastbilsparkeringen Truck Stop 

jämställs med offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 paragrafen ordningslagen 

(1993:1617). 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-10-17 behandlat ärende 

avseende Förslag till lastbilsparkering Gilltuna Truck Stop jämställs med 

offentlig plats och bifaller förslag till beslut att den allmänna parkeringsytan 

på lastbilsparkeringen Truck Stop jämställs med offentlig plats enligt 1 

kapitlet 2 paragrafen ordningslagen (1993:1617). 

Västerås stad har den 25 februari 2015 tecknat ett hyresavtal avseende 

Gilltuna Truck Stop. Hyrestiden löper från tillträdesdagen, den 7 oktober 

2016, till och med den 31 december 2035. Enligt avtalet förbinder sig staden 

att "verka aktivt för att den allmänna parkeringsytan erhåller status som 

offentlig plats där Västerås stads lokala ordningsföreskrift gäller. Detta 

förutsätter att erforderliga kommunala beslut tas".  
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Tekniska nämnden som ansvarar för drift och underhåll av anläggningen ser 

ett behov av att den allmänna parkeringsytan på lastbilsparkeringen 

(benämnt B2 i hyresavtalet) jämställs med offentlig plats. Genom att platsen 

får status som offentlig plats kan de lokala ordningsföreskrifterna tillämpas 

fullt ut inom området. 

Stadsledningskontoret anser i likhet med Tekniska nämnden att 

kommunfullmäktige pekar ut det aktuella området så som likställt med 

offentlig plats enligt ordningslagen.       

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari 

2018 och beslut då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Att den allmänna parkeringsytan på lastbilsparkeringen Truck Stop 

jämställs med offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 paragrafen ordningslagen 

(1993:1617). 

 

11 Dnr KS 2017/00482-1.6.1 
Beslut - Revisionsrapport 2017:2, Granskning av Målstyrning 

Förslag till beslut: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att arbeta vidare med rekommendationerna i 

rapporten. 

3. Uppdragen ska finansieras inom befintlig ram. 

4. Kommunstyrelsen ska återrapportera uppdragen till kommunfullmäktige 

senast december 2019. 

Ärendebeskrivning 

EY har genomfört en granskning av Västerås Stads målstyrning. Syftet var 

att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att 

målstyrningen utformas och implementeras på ett sätt som bidrar till 

måluppfyllelse. EY lämnade i revisionsrapporten följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen: 

Utveckla en enhetlig hantering av planerings- och uppföljningsunderlag 

utifrån beslutat systemstöd. 

Säkerställ tillräckliga tidsramar för verksamheterna att inkomma med analys 

och uppföljning av mål. 

Fortsätt integrera internkontrollperspektivet i planering och uppföljning. 

Överväg en samlad analys av internkontrollarbetet i årsredovisningen. 

Tydliggör riktlinjer för bedömning av måluppfyllelse, både per verksamhet 

och på övergripande nivå. 

Revisionsrapporten har sänds till individ- och familjenämnden, utbildning- 

och arbetsmarknadsnämnden samt tekniska nämnden för yttrande. De tre 

nämnderna som har yttrat sig om granskningsrapporten anser att 

rekommendationerna från EY är bra och att följa dem skulle leda till ökad 

kvalitet och högre effektivitet i styrningen. Utbildnings- och 
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arbetsmarknadsnämnden tar också upp att en värderingsnyckel, som kan 

användas för att kunna bedöma i vilken grad nämnderna når sina mål som 

finns i styrkorten, kunde tas fram för att i en handlingsplan snabbare planera 

för åtgärder vid avvikelser. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari 

2018 och beslut då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Rapporten läggs till handlingarna. 

2. Kommunstyrelsen uppdras att arbeta vidare med rekommendationerna i 

rapporten. 

3. Uppdragen ska finansieras inom befintlig ram. 

4. Kommunstyrelsen ska återrapportera uppdragen till kommunfullmäktige 

senast december 2019. 

 

12 Dnr KS 2017/02200-1.4.2 
Beslut - Förslag avfallstaxa 2018 

Förslag till beslut: 

1. VafabMiljös förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa 

tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 

Ett av målen med kommunalförbundet VafabMiljö är samordning av 

verksamheten där detta ger fördelar, exempelvis regelverk och avgifter för 

hämtning av hushållsavfall. Arbetet med att samordna taxor för 

medlemskommunerna pågår och kommer att ske i flera steg.  

I förslag till ny avfallstaxa har inga större förändringar gjorts jämfört med 

gällande avgifter, förutom latrintaxan som ändrats enligt nedan. Bilaga D, 

Mottagningsavgifter, har tagits bort då detta inte längre är aktuellt för 

Västerås stad.  

Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Västerås innebär förslaget 

till ändring att avgiften för budad hämtning sänks något medan avgiften för 

abonnemang höjs för att uppnå kostnadstäckning.  

Förändringarna kan delas in i tre kategorier:  

1. Mindre ändringar som har stor fördel administrativt och innebär steg tagna 

mot en gemensam taxekonstruktion som är mer rättvis och tydlig, utan att i 

någon större omfattning påverka ekonomin för vare sig VafabMiljö eller 

kunderna.  

2. Formella ändringar som krävs för att VafabMiljö på ett korrekt sätt ska 

kunna fullgöra sitt uppdrag enligt miljöbalken. 

3. Ändringar i latrintaxan, där det finns möjlighet att redan nu anta en taxa 

med rättvisa avgifter som ger kostnadstäckning för denna hantering.  
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Förändringar i taxan för Västerås stad  

1. De harmoniserande förändringarna är följande: 

 a. Abonnemangsändringar Ändring av abonnemang blir kostnadsfri för att 

inte "straffa" de som har förändrad livssituation. Däremot införs en 

bindningstid på sex månader för att motverka möjligheten att ändra 

kärlstorlek inför och efter storhelger. 

 b. Dela kärl med granne görs enklare Ansökningsavgiften tas bort. 

De nya taxorna föreslås träda ikraft den 1 mars 2018. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari 

2018 och beslut då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. VafabMiljös förslag till avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa 

tillstyrks. 

 

13 Dnr KS 2017/01899-1.4.2 
Beslut - Förslag till förteckning över uppdrag som kan avslutas 
eller avskrivas 

Förslag till beslut: 

1. Ärende 2014/00483 avskrivs. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa 

vilka av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser som inte 

slutförts. Vid samma tillfälle gör kommunstyrelsen en egen avstämning av 

sina givna uppdrag. I samband med rapporteringen som gjordes i 

september/oktober 2017 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i 

uppdrag att se över förteckningen av öppna pågående uppdrag i syfte att se 

om det finns några uppdrag som inte längre är aktuella att genomföra och 

som istället bör avskrivas eller avslutas. 

Stadsledningskontoret har sett över listan och tagit fram ett förslag med ett 

antal ärenden som skulle kunna avskrivas. Förslaget innehåller inga ärenden 

som föreslås avslutas, då avslut av ärenden följer separat rutin.  

Vid översynen av listan har också ett ansenligt antal ärenden avslutats, då de 

färdigbehandlats och återrapporterats sedan höstens lägesavstämning 

gjordes. Ytterligare ett antal ärenden kommer att avslutas inom kort då de 

kommer att behandlas av kommunfullmäktige runt årsskiftet 2017/2018.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari 

2018 och beslut då att lämna följande förslag till beslut:  

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Ärende 2014/00483 avskrivs. 
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14 Dnr KS 2018/00315-1.5.2 
Beslut - Aktieöverlåtelseavtal för förvärv av bolaget NYAB 2 av 
ABB 

Förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtal mellan Västerås 

kommun och ABB AB avseende förvärv av bolaget NYAB 2 varigenom del 

av fastigheten 3:17 överlåts till kommunen, 

2. Köpeskillingen om 41 974 599 kronor finansieras inom ramen för stadens  

    nettotillgång.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober att godkänna ett 

samarbetsavtal för en demonstrationsfabrik i Västerås. Den 7 december 

godkänndes ett reviderat avtal av kommunfullmäktige. I samband med 

besluten har kommunfullmäktige delegerat till fastighetsnämnden rätten att 

för stadens räkning genomföra ett fastighetsförvärv och en 

fastighetsavyttring för att stadens åtaganden kopplade till avtalen ska kunna 

uppfyllas.  

Förhandling har skett med ABB avseende köp av fastighet som ska 

vidareförmedlas till Northvolt samt försäljning av fastighet som ska 

kompensera ABB:s markreserv. Kopplat till dessa förhandlingar har även 

förhandlingar skett med ABB avseende köp av del av fastigheten 3:17. 

Utgångspunkten har varit att förvärvet har betydelse för framtida 

verksamhetsområde på Finnslätten inom ett område för pågående 

detaljplanläggning. Detta markförvärv var en förutsättning om 

batterifabriken skulle ha etablerats i Västerås. ABB och Västerås stad är 

dock överens om att man bör fullfölja markförvärvet även fast 

batterifabriken inte byggs i Västerås.  

För Västerås stads del är det av strategisk vikt att ha full rådighet över hela 

det verksamhetsområde som nu planläggs på Finnslätten. Efterfrågan på 

verksamhetsmark är stor i Västerås och en bristsituation finns för 

verksamhetstomter av olika storlekar. Efter att Kvastbruket såldes 2017 har 

Västerås stad endast en riktigt stor tomt kvar att erbjuda marknaden och den 

finns på Hacksta. I den reviderade översiktsplanen som beslutades av 

kommunfullmäktige 7 december 2017 finns under kapitlet, Strategier för en 

hållbar utveckling av Västerås, fastslaget att Västerås stad ska erbjuda goda 

etableringsförutsättningar för företag och verksamheter i olika delar av 

kommunen. Förvärvet av del av fastigheten Västerås 3:17 ligger därmed i 

linje med stadens strategiska inriktning.   

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med ABB AB tagit 

fram ett förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende ett nybildat bolag med 

initial benämning NYAB 2 (avser nybildat bolag för förpackning av aktuell 

del av fastigheten Västerås 3:17). I beredningen av avtalet har från Västerås 

stads sida medverkat tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen, 

stadsjurist samt externt juridisk stöd med anledning av bolagsköpet. 

Köpeskillingen uppgår till 41 974 599 kr och har beräknats enligt följande. 

Utifrån en oberoende värdering är markpriset 260 kr/m2 och ytan för aktuell 

del är ca 172 750 m2. Det ger priset 44 915 000 kronor. Från det beloppet är 
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2 442 966 kronor avdraget såsom kompensation för latent skatt, samt  

497 435 kronor beaktat för återbetalning av koncernintern skuld. 

På fastigheten har NCC ett arrende för anläggningsändamål. Arrendet är av 

ABB uppsagt till 2018-12-31. Enligt arrendeavtalet ansvarar NCC för all 

avetablering och marksanering som deras verksamhet föranleder. Risken för 

omfattande marksanering bedöms därför som begränsad. Risk för kostnader 

för marksanering finns dock eftersom Västerås stad övertar säljarens ansvar 

för eventuella miljöskador inom eller annars hänförliga till området. Risken 

att markköpet blir en framtida dålig ekonomisk affär bedöms som liten i en 

växande stad med behov av nya verksamhetsområden. Bedömningen är att 

markköpet blir en framtida positiv ekonomisk affär för Västerås stad. Risken 

för behov av att hantera latent skatt är hanterad genom avdrag på 

köpeskillingen enligt branschpraxis.  

Köpeskillingen överstiger fastighetsnämndens delegation från 

kommunfullmäktige på 20 000 000 kronor, förvärvet behöver därför 

godkännas av kommunfullmäktige. Finansiering av köpeskillingen föreslås 

ske inom ramen för Västerås stads nettotillgång.  

Stadsledningskontoret har inte gjort någon egen bedömning i sak. Teknik- 

och fastighetsförvaltningens bedömning avseende förvärvsförutsättningar 

och affärshandlingar biläggs. Stadsledningskontoret konstaterar dock att 

fastighetsförvärvet ligger i linje med stadens beslutade strategiska inriktning 

och behovet av att kunna erbjuda goda etableringsmöjligheter. Tillgången 

tillplanlagd mark är strategiskt viktig för stadens näringslivsbefrämjande 

etableringsarbete.  

I beredningen av ärendet har olika förslag analyserats avseende var inom 

kommunkoncernen bolaget bör placeras. Fastighetsvärvet innebär förvisso 

ett förvärv av ett bolag, men bör likställas mer med ett fastighetsförvärv som 

läggs till markreserven. Stadsledningskontorets bedömning är att bolaget ska 

läggas direkt under kommunfullmäktige. Vid fastighetsförsäljningar genom 

bolag upparbetas normalt en skatteskuld i transaktionsbolaget. Skulden kan 

under vissa förutsättningar falla ut för betalning om fastigheten eller bolaget 

ombildas eller ändras. Genom föreslagen hantering minimeras riskerna för 

skattemässiga konsekvenser och staden behåller maximal frihet i avseende 

på att kunna hantera bolaget och den aktuella fastigheten.  

Mot den bakgrunden föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieöverlåtelseavtalet. I 

det ligger också att finansieringen av köpeskillingen sker inom ramen för 

stadens nettotillgång, det vill säga stadens egen kassa.   

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 

2018. Protokollsutdrag läggs på bordet. 
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15 Dnr KS 2017/02133-1.2.2 
Beslut - Investering i parkeringshusen Dockan och Oxen 

Förslag till beslut: 

1. Västerås Parkering AB: s investering om 135 mnkr för parkeringshus 

Dockan i etapp 4 Öster Mälarstrand godkänns. 

2. Västerås Parkering AB: s investering om 90 mnkr för parkeringshus Oxen 

i Oxbackens centrum godkänns. 

3. Vid en avvikelse från beslutad investeringsnivå lika med eller större än 10 

% samt vid förändringar som påverkar kalkylens internränta med mer än 1 % 

skall bolaget hänskjuta beslut om prövning av investeringen till Västerås 

Stadshus AB för nytt beslut utifrån redovisad avvikelse. 

4. Vid förändringar som påverkar att kalkylens internränta minskar skall 

bolaget informera stadsledningskontoret. 

5. Fastställa en låneram på 200 mnkr för utlåning till Västerås Parkering AB. 

Ärendebeskrivning 

Innan Västerås Parkeringsbolag AB fattar beslut i verksamheten görs en 

bedömning i Västerås Stadshus AB om frågan skall anses vara av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. Om Västerås Stadshus AB anser att frågan 

är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska frågan framställas till 

kommunfullmäktige för godkännande.  

Västerås Stadshus AB anser att frågan är av principiell beskaffenhet eller av 

större vikt och behöver föras vidare till kommunfullmäktige.   

Bolaget följer sitt ägardirektiv när det gäller uppdrag att bygga parkeringshus 

i enlighet med beslut i KS 2015/01259-250. Bolagets syfte är att samordna 

och samnyttja parkeringsplatser samt öka stadens andel av parkeringsutbud 

för en ökad rådighet. Detta ska bidra till en hållbar utveckling. Finansiering 

av investeringar i nya parkeringshus ska öppna upp för förtätningar och 

möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. 

Bolaget uppfyller även ägardirektivets avkastningskrav för respektive 

investering. Avkastningskravet för respektive investering skall klara ett 

positivt nettonuvärde med en kalkylränta på 6 %.  Bolagets avkastningskrav 

på totalt kapital 5 % uppnås 2026 med nuvarande beslutade investeringar i 

Däcket, Hulte Högne och de eventuellt tillkommande besluten i Dockan och 

Oxen. Bolaget har även gjort en affärsplan som följer ägardirektivet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 

2018. Protokollsutdrag läggs på bordet. 
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16 Dnr KS 2017/02339-3.3.2  
Beslut - Försäljning av Mimers fastigheter på Bäckby och 
Skallberget 

Förslag till beslut: 

1. Godkänna att Bostads AB Mimer överför fastigheterna i Kv Kronhjorten 

2, Råbocken 1 och kv Puddelprocessen 1 och 2 till ett nybildat bolag 

(NYAB). 

2. Godkänna Bostads AB Mimers försäljning av aktierna i bolaget NYAB.                  

Ärendebeskrivning 

Mimers Styrelsen fattade vid styrelsemötet den 21 april 2017 ett 

inriktningsbeslut att inleda försäljning av Pudelprocessen 1 o 2 på Bäckby 

samt Kronhjorten 2 och Råbocken 1 på Skallberget. 

Pudelprocessen 1 o 2 är beläget längst norrut av de tre sammanhängande 

kvarteren på Bäckby. I kvarteret som omfattar två fastigheter finns 

481lägenheter av totalt 1300 lägenheter på Bäckby. Byggnaderna har tre till 

fem våningar och har en bostadsyta motsvarande 36 756 kvm. 

De utvalda kvarteren för försäljning på Skallberget är de som är belägna dels 

närmast Emausmotet nära Bergslagsleden och dels intill Bellmanstorget. I de 

två fastigheterna finns 268 lägenheter av totalt 1160 lägenheter på 

Skallberget. Byggnaderna har tre våningar och har en bostadsyta 

motsvarande 16 490 kvm. 

Försäljningsprocessen beskrivs kortfattat nedan och mera utförligt i bilaga 1. 

Tre av de fyra högsta anbudsgivarna har bedömts klara de mjuka kraven 

Mimer ställt. Samtliga tre av de slutliga anbudsgivare har stor erfarenhet av 

att förvalta stora fastighetsbestånd och har väl utvecklade rutiner för 

renovering och utveckling av beståndet och de stadsdelar där de verkar.  

Mimer bedömer att, oavsett vem av de tre som utses till köpare, kommer 

Mimer att få en bra samarbetspartner som kan bidra till att stärka såväl 

Bäckby som Skallberget. Mimer har inte bedömt de tre slutliga 

anbudsgivarna väsentligt olika utifrån de mjuka parametrarna, Mimer har 

därför som slutgiltigt urvalskriterium använt det ekonomiskt mest förmånliga 

alternativet. 

Som förutsättning för förvärvet överlåts fastigheterna till ett nybildat 

dotterbolag till Mimer där sedan aktierna i dotterbolaget överlåts till 

köparen. Genom detta förfarande uppstår en lägre 

realisationsvinstbeskattning än om fastigheterna skulle sålts direkt till 

köparen, utan omvägen via dotterbolaget.  

Den som utsetts som köpare är D Carnegie & Co AB som har fastigheter i 19 

områden i 15 kommuner. Totalt ca 18 000 bostäder. I närområdet har bolaget 

bostäder i Eskilstuna, Köping, Arboga och Strängnäs. 

Det slutliga anbudet är ett fastighetsvärde om 765 Mkr som efter 

överenskommet avdrag för latent skatt innebär ett netto om ca 732 Mkr. Vid 

överlåtelsen till dotterbolaget uppstår kostnader för lagfarter.      

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 

2018. Protokollsutdrag läggs på bordet. 
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17 Dnr KS 2015/01300-370 
Beslut - Utveckling av Västerås hamn 

Förslag till beslut: 

1. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att handla upp och genomföra muddring 

av Västerås hamn till ett belopp om maximalt 386 miljoner SEK. Beslutet 

ska kunna omprövas av Kommunstyrelsen i det fall Hjulstabron inte 

omfattas som ett investeringsobjekt i ’Nationell plan för transportinfra-

strukturen 2018-29’ med en byggstart som möjliggör för ny Mälarmax att 

trafikera Mälaren år 2023 i enlighet med vad som framgår i tecknad 

Avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Region Västmanland, 

Köpings kommun och Västerås stad. Sådan omprövning ska ske senast juni 

2018. 

Ärendebeskrivning 

Avtal har tecknats med Staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 

större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 

hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 

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

genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer. Samtidigt förs 

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

Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. Detta beslutsärende 

omfattar beslut om att handla upp och genomföra muddringsarbeten i 

hamnbassägen samt beslut om att projektera en helhetslösning för Kolplan 

och Kolkaj samt för de rockader som verksamhetsflytter från centrala 

Västerås innebär för hamnen.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 

2018. Protokollsutdrag läggs på bordet. 

 

18 Dnr KS 2017/01019-1.2.1 
Beslut - Motion från (V), Sluta kalla medborgarna för kunder 

Förslag till beslut: 

1. Motionen om att sluta kalla medborgarna för kunder avslås.        

Ärendebeskrivning 

Vasiliki Tsouplaki, Anna Maria Romlid, Olle Kvarnryd och Karri Åman har 

i en motion med rubriken Sluta kalla medborgarna för kunder föreslagit att 

Västerås stad ska upphöra med att använda kundbegreppet i styrdokument 

och instället använda mer beskrivande uttryck.  

Kommunfullmäktige har den 4 maj 2017, § 210, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, individ- och 

familjenämnden, grundskolenämnden, äldrenämnden, styrelsen för konsult 

och service, styrelsen för stöd, fritid och entreprenad, styrelsen för Västerås 

stads vård och omsorg, tekniska nämnden, fastighetsnämnden samt Skultuna 

kommundelsnämnd för yttrande.  
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Tekniska nämnden, fastighetsnämnden, grundskolenämnden, styrelsen för 

konsult och service, äldrenämnden, individ- och familjenämnden samt 

byggnadsnämnden har inkommit med remissvar.  

Remissinstanserna har inkommit med i huvudsak följande synpunkter. Kund 

ingår som perspektiv i stadens styrmodell och är inom organisationen ett väl 

etablerat begrepp. Begreppet används inom ramen för såväl beställar- som 

utförarnämnder och beskriver, som samlingsbeteckning, i huvudsak den som 

erhåller en tjänst, oavsett typ av tjänst. Inom vissa verksamheter är kund ett 

begrepp som beskriver den faktiska situationen där till exempel en 

kommunmedlem köper en tjänst av staden. Inom andra verksamheter finns 

tydliga statliga direktiv avseende vilka begrepp som inte ska eller bör 

användas. I många verksamheter används en blandning av begrepp och i 

många fall används redan idag mer beskrivande begrepp än just begreppet 

kund.  

Stadsledningskontoret föreslår för egen del att motionen bör avslås. 

Begreppet kund kan i vissa fall kan ha relevans och faktiskt vara den mest 

lämpliga beskrivningen för en situation där en enskild, fysisk eller juridisk 

person, står i förbindelse med någon av stadens verksamheter. Stadens 

styrelser och nämnder har även som myndigheter ett särskilt ansvar att vårda 

och utveckla det svenska språket, det följer av språklagen (2009:600). Att 

exkludera ett ord bedöms därför inte som en lämplig åtgärd. Staden bör 

istället fortsätta sitt arbete med att utveckla skrivhandledningar och öka 

klarspråkskunskapen för att termer och begrepp ska användas på ett korrekt 

sätt och i rätt sammanhang. Särskilt i styrdokument. För vissa av stadens 

styrelser och nämnder finns statliga riktlinjer och rekommendationer, dessa 

ska i möjligaste mån följas. Inom till exempel vård- och 

omsorgsverksamheten bör redan idag användas andra uttryck än kund, när 

verksamheten vill benämna någon som nyttjar verksamhetens tjänster. Ett 

begrepp som då oftast används är begreppet brukare. Men även för begreppet 

brukare, finns särskilda rekommendationer för hur begreppet bör användas. 

Här har staden även fattat ett eget beslut kring just begreppet brukare. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 

2018. Protokollsutdrag läggs på bordet. 

 

19 Dnr KS 2017/01114-1.2.1 
Beslut - Motion från (M), Inför en lokal ceremoni på 
Veterandagen den 29 maj 

Förslag till beslut: 

1. Motionen bifalls.   

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att arrangera en lokal ceremoni på 

veterandagen den 29 maj.  

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) har inkommit med en motion med rubriken 

"Inför en lokal ceremoni på Veterandagen den 29 maj". I motionen framhålls 

bland annat Sveriges långa tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår 

omvärld liksom att invånare i Västerås stad deltar eller har deltagit i militära 
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insatser utomlands. Veterandagen har sedan 2011 också statsceremoniell 

status och en ceremoni hålls varje år i Stockholm där Försvarsmakten och 

dess samarbetsorganisationer liksom företrädare för flera statliga myndig-

heter deltar. Många intresserade personer har dock inte möjlighet att resa till 

Stockholm den aktuella dagen och för att ge invånarna i Västerås en möjlig-

het att uppmärksamma veterandagen på hemmaplan föreslår motionären att 

en årlig, lokal ceremoni ska inrättas på veterandagen den 29 maj.    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 

2018. Protokollsutdrag läggs på bordet. 

 

20 Dnr KS 1810763- 
Nya interpellationer, frågor och motioner 
    

 


