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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 

 

Sammanträdesdatum: 18 januari 2018 

Sammanträdestid: Klockan 14:00 

Plats:  Stadshuset, kommunfullmäktiges sessionssal 

 

 

1 Val av protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets      
   justering  

2 Fråga från (V) till kommunstyrelsens ordförande om att H&M bränner kläder i 
Västerås 

3 Fråga från (V) till grundskolenämndens ordförande om kostnadsfri skola    

4 Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande om trafiksituationen på 
Erikslund    

5 Information från revisorerna 

6 Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Andreas Ljunggren (S) 

7 Val av ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt efter Roshena Magron (S) 

8 Val av ny ledamot i Västerås stadshus AB efter Vasiliki Tsouplaki (V) 

9 Val av ny ersättare i Västerås Stadshus AB efter Anna Maria Romlid (V) 

10 Val av ny ledamot i kulturnämnden efter Börje Brandhill (-) 

11 Val av ny ledamot i Styrelsen för Geddeholms AB efter Åke Wahlsten (MP) 

12 Val av ny ersättare i Styrelsen för utvecklingsfastigheter i Västerås AB efter Åke 
Wahlsten (MP) 

13 Val av ny ersättare i Styrelsen för Västerås flygfastigheter AB efter Åke Wahlsten 
(MP) 

14 Val av ny ersättare i Styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Kungsängen AB efter 
Åke Wahlsten (MP) 

15 Val av ny ledamot i äldrenämnden efter Lars Kallsäby (C) 

16 Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Birgitta Olsson (C) 

17 Beslut - Återrapportering av uppdrag avseende översyn av finansieringen av och 
möjligheten till att starta arbetet med vägen till Södra Kärrbolandet 

18 Beslut - Återrapportering av uppdrag avseende underlag för ökat cyklande i 
Västerås 

19 Beslut - Återrapportering av uppdrag avseende möjlighet till införlivande av 
tjänstecyklar i den gemensamma fordonspoolen 

20 Beslut - Förslag om utträde ur organisationen European Cities Against Drugs 
(ECAD) 
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21 Beslut - Ta fram riktlinjer för hur staden kan stimulera stadsnära ekologisk 
odling på allmän platsmark och naturmark 

22 Beslut - Utredning av förutsättningar för ramavtal för upphandling av särskilda 
boenden och servicehus 

23 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL per den 31 
september 2017 

24 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 
2017 

25 Beslut - Motion från (M) om åtgärder mot tuggummispottande på stadens gator 
och torg 

26 Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för alla personer i Kommunen 

27 Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för äldre 

28 Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för arbetslösa 

29 Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för hemlösa 

30 Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för personer med psykisk ohälsa 

31 Beslut - Motion från (SD) om odlingslotter för personer med 
funktionsnedsättning 

32 Beslut - Motion från (SD) om att öka förståelsen och respekten för polisens 
arbete bland skolungdomar 

33 Beslut - Motion från (V) om internutbildning för vikarier till pedagogiska 
verksamheter 

34 Beslut - Motion från (SD) om insynsplatser i nämnder 

35 Beslut - Motion från (SD) om kontinuerlig kontroll av belastningsregister 

36 Beslut - Motion från (M) om att minska bostadsinbrotten genom DNA-märkning 

37 Beslut - Motion från (M) om ledarskap inom Västerås stad 

38 Beslut - Motion från (M) - Kvalitétssäkra uppföljning inom skolan 

39 Beslut - Motion från (M) - Inför lex Janna för förskolan 

40 Interpellation från (M) till byggnadsnämndens ordförande om höjning av 
Vedbobacken    

41 Nya interpellationer, frågor och motioner 

 

Ulla Persson  

Kommunfullmäktiges ordförande 

2018-01-11 


