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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Sammanträdesdatum: 16 januari 2020 

Sammanträdestid: Klockan 16:00 

Plats:  Stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal 

 

 

1 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 

2 Beslut – Godkännande av utbetalning av partistöd för 2020 

3 Beslut - Motion från (SD) om åtgärd för att öka den demenssjukes psykiska och 
allmänna välbefinnande 

4 Beslut - Motion från (V) om att ge Västerås en ätbar park 

5 Beslut - Motion från (KD) om införande av ett Barnfullmäktige 

6 Beslut - Motion från (SD) om Inför ett årligt pris från Västerås stad för visat 
civilkurage 

7 Beslut - Motion från (SD) om utökad tid för pulshöjande aktivitet i grundskolan 

8 Beslut - Motion från (V) om att samordna arbetet med jämställdhet och 
våldsprevention 

9 Beslut - Motion från (M) om att synliggöra och uppmärksamma de små och 
medelstora företagen 

10 Beslut - Motion från (V) om feministisk stadsplanering 

11 Beslut - Motion från (M) om att införa tidsbegränsade hyreskontrakt för 
nyanlända med uppehållstillstånd 

12 Beslut - Motion från (SD) om att införa husmödrar på samtliga äldreboenden 
inom Västerås stad 

13 Beslut - Motion från (M) om extern rättning av de nationella proven 

14 Beslut - Motion från (M) om att införa tiggeriförbud i Västerås 

15 Beslut – Motion om etableringslån istället för försörjningsstöd 

16 Beslut - Motion från (SD) om att utreda behovet av ytterligare låsbara grindar i 
anslutning till kommunens båtbryggor 

17 Beslut - Motion från (M) om gemensam handläggning av tillstånd 

18 Beslut - Motion från (M) angående hemtjänstutförande i Västerås 

19 Beslut - Motion från (SD) om utveckling av kameraövervakning i Västerås 

20 Interpellation från (KD) till nämnden för personer med funktionsnedsättnings 
ordförande om stadsbidrag för habiliteringsersättning    

21 Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om att kostnaderna för 
Bostad AB Mimers kontorsbygge skenat   
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22 Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om det stora antalet 
utköpta medarbetare inom Västerås stad    

23 Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande om att ojämlikheterna 
ökar i Västerås    

24 Interpellation från (SD) till förskolenämndens ordförande om barnverksamhet 
med koppling till terrorism och extremism   

25 Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om höjd 
parkeringsnorm    

26 Interpellation från (M) till kulturnämndens ordförande om kommunalt stöd till 
extremister   

27 Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande med anledning av att 
kommunstyrelsen inte utfört av kommunfullmäktige beordrat uppdrag 

28 Interpellation från (V) till fastighetsnämndens ordförande om att 
Kristiansborgsbadets framtid ska avgöras av de folkvalda    

29 Interpellation från (M) till Byggnadsnämndens ordförande om planerna för 
kvarteret Kristiansborgsbadet 1    

30 Nya interpellationer, frågor och motioner 

 

Lars Kallsäby  

Kommunfullmäktiges ordförande 
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