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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Sammanträdesdatum: 6 maj 2021 

Sammanträdestid: Klockan 21.30 

Plats:  Stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal 

 

____________________________________________________ 

1. Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets justering 

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Information från kommunrevisorerna 

4. Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Staffan Borgstedt (L) 

5. Entledigande av ledamot i Kommunfullmäktige 

6. Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Simon Damberg (L) 

7. Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Almir Delic (M) 

8. Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Anna  
Nematbakhsh (MP) 

9. Val av ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen efter Samuel  
Stengård (KD) 

10. Val av ny ersättare i valnämnden efter Erik Johansson (SD) 

11. Beslut - Antagande av detaljplan för Sätra etapp 1, Västerås, Dp 1913 

12. Beslut - Revidering av riktlinjer för exploateringsavtal 

13. Beslut - Återrapportering av uppdrag - Utreda möjligheten till att införa mötesplats 
för äldre personer med funktionsnedsättning 

14. Beslut - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
 Västerås 2020 

15. Beslut - Årsstämma i Västmanlands tolkservice avseende 2020 

16. Beslut - Revisionsrapport 2018:9 - Granskning rörande det strategiska underhållet 
 av stadens anläggningstillgångar 

17. Beslut - Återrapportering av uppdrag - Uppkalla en plats eller gata efter Lars Gustafsson 

18. Beslut - Svar på motion från (V) om att stoppa försäljningen av Kristiansborgsbadet 

19. Beslut - Svar på motion från (V) om kostnadsfria mensskydd på kommunens skolor 

20. Beslut - Svar på motion från (V) om att stärka Västerås stads antirasistiska arbete 

21. Beslut - Svar på motion från (V) om att installera ett system för att låsa skolor och 
 förskolor vid yttre hot 
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22. Beslut - Svar på motion från (SD) om att upprätta en inflyttningsstrategi för 
 Västerås stad 

23. Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppmärksamma och synliggöra kommunismens 
 brott mot mänskligheten 

24. Svar på fråga från (M) till tekniska nämndens ordförande angående markarbeten på 
 Vasagatan och avstängning av busstrafik 

25. Svar på interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande - Har du för avsikt 
 att verka i enlighet med resultatet av folkomröstningen? 

26. Svar på interpellation från (M) till Individ och familjenämndens ordförande angående 
 den stora andel vuxna bidragstagare i långvarig bidragsberoende 

27. Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om hur staden 
 lever upp till sina servicedeklarationer 

28. Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om trygghetsappen 

29. Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om Västerås 
 kostnader för dålig hantering av upphandlingar 

30. Svar på interpellation från (V) till kulturnämndens ordförande - Vad händer med 
 sommarlovs-lajv på Östra holmen? 

31. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om alltid bästa möjliga möte 

32. Svar på interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om vilka 
 kostnader som har uppkommit på grund av att majoriteten inte inväntade resultatet 
 i folkomröstningen om Västerås flygplats. 

33. Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens ordförande om avveckling av 
 Västerås Science Park 

34. Svar på interpellation från (M) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens  
ordförande om vad etableringen av Tranellska gymnasiet har kostat skattebetalarna 

35. Svar på interpellation från (V) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens  
ordförande om konsekvenser av pandemin och distansundervisning i gymnasieskolan 

36. Nya interpellationer, frågor och motioner 
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Anders Teljebäck 

Kommunfullmäktiges ordförande 

2021-04-29 


