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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Sammanträdesdatum: 3 december 2020 

Sammanträdestid: Klockan 13:00 

Plats:  Aros Congress Center 

 

____________________________________________________ 

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

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Information från kommunrevisorerna 

4. Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens ordförande om kostnader för 

kommunfullmäktigemötet natten den 3-4 september    

5. Svar på interpellation från (M) och (KD) till kommunstyrelsens ordförande om vilka 

uppdrag som getts och när med anledning av kommunfullmäktiges beslut om 

avveckling av Västerås flygplats    

6. Svar på interpellation från (SD) till kommunstyrelsens ordförande - i vilken 

omfattning påverkar de kriminella nätverken kommunens ekonomi    

7. Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens ordförande om indragen 

skolskjuts från områdena kring Barkarö/Enhagen-Ekbacken/Tidö-Lindö samt Rytterne    

8. Svar på interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om rabatt på 

bussbiljetter för personer som tar emot habiliteringsersättning    

9. Svar på interpellation från (SD) till äldrenämndens ordförande om Västerås stads 

upphandling av äldreboenden 

10. Svar på interpellation från (M) till fastighetsnämndens ordförande om 

styckebyggartomter i Västerås    

11. Svar på interpellation från (M) till grundskolenämndens ordförande om nolltolerans 

mot mobbning i skolan    

12. Svar på interpellation från (V) till förskolenämndens ordförande om vad händer 

med likvärdigheten i förskolan    

13. Svar på interpellation från (V) till Bostads AB Mimers ordförande om dolda avgifter    

14. Svar på interpellation från (V) till byggnadsnämndens ordförande - Exploatering av 

produktiv jordbruksmark    

15. Val av ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Julio Maravilla Rivas (S) 

16. Val av ny ledamot i Kommunalförbundet Västmanlands teater efter Julio Maravilla 

Rivas (S) 

17. Val av ny ledamot i Skultuna kommundelsnämnd efter Åke Johansson (L) 
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18. Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Lars Kallsäby (C) 

19. Beslut - Folkinitiativet för flygplatsens framtid med namninsamling för 

folkomröstning 

20. Beslut - Genomförande av folkomröstning om Västerås stads flygplats 

21. Beslut - Motion från (M) angående en folkomröstning om Västerås flygplats framtid 

22. Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Nya Västerås Flygplats AB 

23. Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Västerås Flygfastigheter AB 

24. Beslut - Val av röstombud extra bolagsstämma Västerås Stadshus AB 

25. Beslut - Återbetalning av avgifter för serveringstillstånd 

26. Beslut - Revidering av reglemente för miljö- och konsumentnämnden och individ- 

och familjenämnden 

27. Beslut - Fibra AB delägande i bolaget Nodena AB 

28. Beslut - Reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp 

29. Beslut - Antagande av lokala ordningsföreskrifter 

30. Beslut - Återrapportering av uppdrag - Följa upp och utvärdera effekter från 

överlämning av myndighetsutövning för färdtjänst 

31. Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni 2020 

32. Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni 2020 

33. Beslut - Granskning av förskole- och skollokalers ändamålsenlighet 

34. Beslut - Granskning av Grundskolenämndens styrning och uppföljning av 

grundskolornas arbete med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola 

35. Beslut - Granskning av äldreboende 

36. Beslut - Granskning av övergången från förskola till grundskola samt från F-6 till åk 

7 i grundskolan 

37. Beslut - Granskning av Hedersrelaterat våld 

38. Beslut - Svar på motion från (M) om planering av skolor i Västerås 

39. Beslut - Svar på motion från (KD) om ett tryggare Västerås 

40. Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra det förebyggande arbetet 

41. Beslut - Svar på motion från (M) om att utreda hur arbetslösa som uppbär 

försörjningsstöd kan engageras i skötseln av vår yttre miljö 

42. Beslut - Svar på motion från (M) om möteslokaler på borggården 

43. Beslut - Svar på motion från (SD) om bestämmelser för den byggda och anlagda 

fysiska miljön 

44. Beslut - Svar på motion från (M) om ökat fokus på inköps- och upphandlingsfrågor i 

Västerås stad 

45. Nya interpellationer, frågor och motioner 

____________________________________________________ 

Anders Teljebäck 

Kommunfullmäktiges ordförande 

2020-11-26 


