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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Sammanträdesdatum: 5 december 2019 

Sammanträdestid: Klockan 16:00 

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 miljö- och konsumentnämnden efter Carina Vallin (S) 

5 Val av ny ledamot i miljö- och konsumentnämnden efter Emma Adehult (S) 

6 Val av ny ersättare i Nämnden för idrott, fritid och förebyggande efter Daniel 
Pettersson (S) 

7 Val av ny ledamot i Individ- och familjenämnden efter Jonas Berglind (S) 

8 Val av ny ersättare i Individ- och familjenämnden efter Anders Nillson-Sköld (S) 

9 Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Nesrin Deriki Önen (S) 

10 Val av ny nämndeman efter Theresé Karlsson (S) 

11 Val av ny ersättare i Förskolenämnden efter Jonathan Blom (M) 

12 Anmälan av beslut om ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Elin Asplund (L) 

13 Val av ny ersättare i Fastighetsnämnden efter Nina Löfgren (L) 

14 Val av ny nämndeman efter Mattias Bylund (L) 

15 Val av ny vice ordförande i Mälarenergi AB efter Magdalena Bergfors (MP) 

16 Val av ny ersättare i Byggnadsnämnden efter Pernilla Rinsell (MP) 

17 Val av ny ersättare i valnämnden efter Agneta Luttropp (MP) 

18 Val av ny ersättare i Överförmyndarnämnden efter Tove Engström (MP) 

19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni 2019 

20 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL per den 30 
september 2019 

21 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 
2019 

22 Beslut - Fördjupad översiktsplan för område vid avfart Irsta 

23 Beslut - Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund 

24 Beslut - Nytt reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

25 Beslut - Lån mellan Västerås stad och Västerås strategiska fastigheter AB 
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26 Beslut -Revidering av årsplan 2020 för Västerås stad 

27 Beslut - Individ- och familjenämndens handlingsplan för ekonomi i balans 

28 Beslut - Uppdrag, Framtidens kollektivtrafik 

29 Beslut - Motion från (SD) om att utreda förutsättningar för att erbjuda alla från 
65 år kostnadsfria halkskydd 

30 Beslut - Motion från (V) om att Västerås stad ska främja goda arbetsvillkor i 
restaurang och konferensbranschen 

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

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

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

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

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

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

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

38 Beslut - Motion från (V) om feministisk stadsplanering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48 Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om att kostnaderna för 
Bostad AB Mimers kontorsbygge skenat   

49 Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om det stora antalet 
utköpta medarbetare inom Västerås stad    

50 Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande om att ojämlikheterna 
ökar i Västerås    
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51 Interpellation från (SD) till förskolenämndens ordförande om barnverksamhet 
med koppling till terrorism och extremism   

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

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

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

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

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

57 Nya interpellationer, frågor och motioner 

 

Lars Kallsäby  

Kommunfullmäktiges ordförande 

2019-11-28 


