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Sammanträdesprotokoll §§1-8

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Tjänstgörande ledamöter

Närvarande ersättare

17 februari 2023

Stadshuset Västerås, kl. 13.00-14.10

Ordförande Staffan Jansson (S) Västerås
Vice ordförande Jonna Lindman (M) Arboga
Catarina Pettersson (S) Hallstahammar
Johanna Olofsson (M) Surahammar
Johanna Odö (S) Norberg
Mikael Peterson (S) Kungsör
Amanda Lindblad (S), Sala, §§4-9
Per Ågren (S), Köping, §§ 4-9
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Skinnskatteberg, §§ 4-9

Elisabeth Unell (M) Västerås
Maria Liljedahl (SD) Köping
Andreas Silversten (S) Fagersta
Erik Hamrin (M), Sala
Hans Strandlund (M), Hallstahammar
Stellan Lund (M), Kungsör
Kent Pettersson (SD), Surahammar
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§ 1 Protokollsjustering

Förslag till beslut
Styrelsen uppdrar åt Jonna Lindman (M) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Förslag till beslut
Föredragningslistan fastställs.

§ 3 Beslut - Fyllnadsval styrelsen
Förslag till beslut
1. Följande väljs till ledamöter i styrelsen för Västmanlands kommuner med 
omedelbar verkan till dess att förbundsmötet förrättar nytt val:

Amanda Lindblad (S), Sala
Per Ågren (S), Köping
Åsa Märta Sjöström (S), Fagersta
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Skinnskatteberg

2. Följande väljs till ersättare i styrelsen för Västmanlands kommuner med 
omedelbar verkan till dess att förbundsmötet förrättar nytt val:

Erik Hamrin (M), Sala
Hans Strandlund (M), Hallstahammar
Hassan Chabbani (V), Fagersta
Stellan Lund (M), Kungsör
Kent Pettersson (SD), Surahammar
Lena Lovén Rolén (S), Skinnskatteberg

3. Följande utses till vice ordförande i styrelsen för Västmanlands kommuner 
med omedelbar verkan till dess att förbundsmötet förrättar nytt val.

Per Ågren (S) Köping

Ärendebeskrivning
Vid årsskiftet 2022/2023 bytte fyra kommuner i Västmanland 
kommunstyrelseordförande. Styrelsen ska därför förrätta fyllnadsval. 
Enligt stadgarna ska ledamot vara kommunstyrelsens ordförande i varje 
kommun och ersättare ska vara det ledande oppositionsrådet. Enligt uppgift 
från kommunerna har oppositionsråd bytts i sex kommuner.

QL.
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Stadgarna anger även att det bland ledamöterna ska utses minst två vice 
ordförande, varav en plats är vakant.

§ 4 Beslut - Val av 1 :e och 3:e vice ordförande till strategisk 
regional beredning
Förslag till beslut
1. Styrelsen beslutar att utse Staffan Jansson (S) till 1 :e vice ordförande i 

strategisk regional beredning med omedelbar verkan fram till dess att 
styrelsen förrättar nytt val.

2. Styrelsen beslutar att utse Jonna Lindman (M) till 3:e vice ordförande i 
strategisk regional beredning med omedelbar verkan fram till dess att 
styrelsen förrättar nytt val.

Ärendebeskrivning
Västmanlands kommuner ska enligt reglementet för strategisk regional 
beredning utse en 1 :e vice ordförande bland kommunernas 
majoritetsledamöter och en 3 :e vice ordförande bland kommunernas 
oppositionsledamöter.

§ 5 Beslut - Val av revisorer till Vafab Miljö kommunalförbund

Förslag till beslut
1. Styrelsen beslutar att utse Barbara Conte (MP) Västerås till ordinarie 

revisor för Vafab Miljö kommunalförbund för granskning av 
verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 
revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

2. Styrelsen beslutar att utse Felix Lundkvist (S) Köping till ersättande 
revisor för Vafab Miljö kommunalförbund för granskning av 
verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 
revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

Ärendebeskrivning
Västmanlands kommuner ska enligt förbundsordning utse en ordinarie 
revisor och en ersättande revisor till Vafab Miljö kommunalförbund.
Uppdragsperioden är från 2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats 
för år 2026.

§ 6 Beslut - Val av revisorer till Västmanlands tolkservice

Förslag till beslut
1 . Styrelsen beslutar att utse Anders Gestrin (M) Västerås till ordinarie 

revisor för Västmanlands tolkservice för granskning av verksamheten 
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under perioden från år 2023 och fram till att revisionsberättelse har 
avlämnats för år 2026.

2 . Styrelsen beslutar att utse Felix Lundkvist (S) Köping till ersättande 
revisor för Västmanlands tolkservice för Västmanlands tolkservice för 
granskning av verksamheten under perioden från år 2023 och fram till att 
revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

Ärendebeskrivning
Västmanlands kommuner ska enligt stadgar utse en ordinarie revisor och en 
ersättande revisor till Västmanlands tolkservice. Uppdragsperioden är från 
2023 till dess att revisionsberättelse har avlämnats för år 2026.

§ 7 Beslut - Val av ledamot till arbetsutskottet för gemensam 
hjälpmedelsnämnd
Förslag till beslut
Kommunens representanter i hjälpmedelsnämnden uppdras att återkomma 
med förslag på vilken ledamot som ska nomineras till arbetsutskottet. 
Styrelsen tar därefter beslut per capsulam.

Ärendebeskrivning
Västmanlands kommuner ska enligt reglemente utse en ledamot från 
kommunerna till arbetsutskottet för gemensam hjälpmedelsnämnd. 
Arbetsutskottet består av presidiet (ordförande och vice ordförande) samt en 
ledamot från regionen och en ledamot från kommunerna. Uppdragsperioden 
är 2023-2026.

§ 8 Beslut - Förbundsmöte 2023

Förslag till beslut
2023 års förbundsmöte äger rum digitalt fredagen den 26 maj 2023.

Ärendebeskrivning
Enligt stadgarna ska ordinarie förbundsmöte hållas året efter allmänna val till 
kommunen, en gång vart fjärde år, senast i maj månad. En underrättelse om 
detta ska skickas till medlemmarna och de utsedda ombuden senast tre 
månader i förväg.


