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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Sammanträdesdatum: 7 februari 2019 

Sammanträdestid: Klockan 14:30 

Plats:  Stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal 

 

 

1 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 

2 Information från kommunrevisorerna 

3 Information om aktuella detaljplaner 

4 Val av ny ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Pia Sundeck 
(L) 

5 Val av ny nämndeman efter Jesper Brandberg (L) 

6 Val av ny ledamot i nämnden för idrott och fritid och förebyggande efter Kristina 
Östman (MP) 

7 Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden efter Bo Eriksson (M) 

8 Val av ny nämndeman efter Ann-Kristin Ekman (M) 

9 Val av ny nämndeman efter Eric Wiegerth (SD) 

10 Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Jan Johansson (SD) 

11 Val av ny ledamot i Västerås parkerings AB efter Jan Johansson (SD) 

12 Val av ledamöter till Geddeholms AB samt uppdrag att hos regeringen ansöka 
om medgivande av ändring av bolagsordning 

13 Beslut - Redovisning av partistöd för 2017 

14 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 
2018 

15 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 
2018 

16 Beslut - Uppdrag, Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten 

17 Beslut - Svenska med Baby i Västerås 

18 Beslut - Uppdrag om att alla nuvarande- och nyanställda ska erbjudas utbildning 
i skolans värdegrund och arbete 

19 Beslut - Uppdrag om att ta fram mål för kunskaper i förskolan, särskolan och 
gymnasiesärskolan 

20 Beslut - Investering i nytt utomhusbad vid Lögarängen 

21 Beslut - Timtaxa för byggnadsnämnden 

22 Beslut - Reviderat reglemente för Västerås stads revisorer 

23 Beslut - Motion från (SD) om att införa en förberedelseskola 
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24 Beslut - Motion från (M) om digitala kartor 

25 Beslut - Motion från (SD) om att införa ett återvändarcenter 

26 Beslut - Motion från (M) om aktivitetsyta i Gäddeholm 

27 Nya interpellationer, frågor och motioner 

 

Lars Kallsäby  

Kommunfullmäktiges ordförande 

2019-01-31 


