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Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde 
 

Sammanträdesdatum: 17 juni 2021 

Sammanträdestid: Klockan 21.30 

Plats:  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 1:e vice ordförande i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB efter Jesper 

Brandberg (L) 

5. Val av ny ledamot i Västerås fastighet Kungsängen AB efter Jesper Brandberg (L) 

6. Val av ny 1:e vice ordförande i Geddeholms AB efter Jesper Brandberg (L) 

7. Val av ny ledamot i Västerås Flygfastigheter AB efter Jesper Brandberg (L) 

8. Val av ny ledamot i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB efter Jesper Brandberg (L) 

9. Val av ny av nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Fayad El-Natour (S) 

10. Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter 

Susanne Jörgensen (S) 

11. Val av ny ledamot i Västerås Parkerings AB efter Jan-David Van Der Horst (S) 

12. Val av ny ersättare i nämnden för idrott, fritid och förebyggande efter Kimberley 

Vestermark (S)  

13. Val av ny ledamot i individ och- familjenämnden efter Anna Grön (S) 

14. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mattias Hedman (S)  

15. Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Jan-David van der Horst (S) 

16. Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Mattias Hedman (S) 

17. Val av ny ledamot i tekniska nämnden efter Jan-David van der Horst (S) 

18. Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Carin Lidman (S) 

19. Val av ny ledamot i Miljö- och konsumentnämnden efter Madjid Ibrahim Ibrahim (S) 

20. Anmälan av beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Ewa Halvarsson (SD) 

21. Val av ny ersättare i valnämnden efter Camilla Coleman (C) 

22. Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Anna 

Nematbakhsh (MP) 

23. Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Kerstin Lundell (KD) 

24. Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Tomas Hedlund (M) 
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25. Svar på interpellation från (V) till kulturnämndens ordförande - Vad händer med 

sommarlovs-lajv på Östra holmen? 

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 till kommunstyrelsens ordförande om alltid bästa möjliga 

möte 

31. 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. 

32. Svar på interpellation från (KD) till kommunstyrelsens ordförande om avveckling av 

Västerås Science Park 

33. Svar på interpellation från (M) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

ordförande om vad etableringen av Tranellska gymnasiet har kostat skattebetalarna 

34. Svar på interpellation från (V) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

ordförande om konsekvenser av pandemin och distansundervisning i gymnasieskolan 

35. Interpellation från (KD) till fastighetsnämndens ordförande om det är slut på 

allsångerna på Elbakajen 

36. Interpellation från (V) till äldrenämndens ordförande - När avskaffas delade turer 

37. Interpellation från (M) till tekniska nämndens ordförande om höjd parkeringsnorm 

38. Beslut - Rätt för kommunstyrelsen att utfärda föreskrifter om förbud enligt 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen covid-19 

39. Beslut - Årsstämma Västerås Sciencepark AB avseende 2020 

40. Beslut - Delårsrapport per 30 april 2021 för Västerås stad                   

41. Beslut - Förvärv av fastigheterna Rullsten 1 och del av Allmogekulturen 2  

42. Beslut - Sammanträdesdatum för beslut om årsplan 

43. Beslut - Rapport - Utvärdering av folkomröstning om Västerås flygplats 

44. Beslut - Återrapportering av uppdrag om att återkomma med förslag på hur ett 

årligt rektorspris på bästa sätt kan utformas 

45. Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 mars 2021 

46. Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 31 mars 2021 

47. Beslut - Revisionsrapport 2020:7 - Granskning av äldrenämndens styrning och 

uppföljning av kvalitet och valfrihet inom hemtjänsten 
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48. Beslut - Svar på motion från (SD) om närvarohöjande åtgärd för centrala 

samhällsinformationsmöten utformade för nyanlända  

49. Beslut - Svar på motion från (V) om rum för stillhet och reflektion oavsett 

världsåskådning på äldreboenden 

50. Beslut - Svar på motion från (M) om en mer jämställd namngivning 

51. Beslut - Svar på motion från (M) om att inte kompensera för indraget studiebidrag 

på grund av skolk 

52. Beslut - Motion från (M) angående Västmanlands beredskap 

53. Beslut - Motion från (M) om en samordnad trygghetscentral i Västerås 

54. Beslut - Svar på motion från (SD) om att förbättra sökfunktionen på Västerås stads 

hemsida 

55. Beslut - Svar på motion från (M) om kommande planering för verksamhetslokaler i 

Västerås 

56. Nya interpellationer, frågor och motioner 

____________________________________________________ 

 

Anders Teljebäck 

Kommunfullmäktiges ordförande 

2021-06-10 


