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Kommunfullmäktige

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde
Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:
Plats:

10 november 2022
Klockan 16:00
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

Entledigande av Marcus Jacobson (M) som ledamot i kommunfullmäktige

5

Entledigande av Alexandra Olsson (S) som ledamot i kommunfullmäktige

6

Val av ny 1:e vice ordförande i Nya Västerås Flygplats AB efter Jonas Cronert (S)

7

Val av ledamot till Nya Västerås Flygplats AB

8

Val av ny ersättare i förskolenämnden efter Mikael Dimgård (S)

9

Val av ny ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen efter Mikael Dimgård (S)

10 Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Matilda Antonsson (S)
11 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Alexandra Olsson (S)
12 Val av ny ersättare i Västmanlandsmusiken efter Alexandra Olsson (S)
13 Val av ny ledamot i individ- och familjenämnden efter Alexandra Olsson (S)
14 Val av ny 1:e vice ordförande i miljö- och konsumentnämnden efter Alexandra Olsson (S)
15 Val av ny ersättare i Västerås stadshus AB efter Alexandra Olsson (S)
16 Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Michael Liebl (SD)
17 Beslut - Finansiering av bortforsling av avfall från Skultuna avfallsdeponi
18 Beslut - Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2022 för Västerås stad
19 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 juni 2022
20 Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni 2022
21 Beslut - Redovisning av motioner som inte har slutbehandlats hösten 2022
22 Beslut - Revisionsrapport 2020:2 - Granskning av stadens hållbarhetsarbete och Agenda 2030
23 Beslut - Antagande av Fördjupad översiktsplan Västerås hamn och Hacksta (FÖP 67)
24 Beslut - Svar på motion från (M) om mer företagsvänliga nämnder i Västerås stad
25 Beslut - Svar på motion från (SD) om att införa parkeringszoner för elsparkcyklar
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26 Beslut - Svar på motion från (M) om e-tjänst för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott
27 Beslut - Svar på motion från (M) om att införa Helsingborgsmodellen "Våga bry dig" i Västerås stad
28 Beslut - Svar på motion från (SD) om att verka för att Västerås flygplats blir beredskapsflygplats
29 Beslut - Svar på motion från (M) om ändrade riktlinjer för tillfälliga serveringstillstånd
30 Svar på interpellation från (L) till ordföranden i nämnden för personer med funktionsnedsättning
om konsekvenser av avslag enligt Lagen om stöd och service, LSS
31 Nya interpellationer, frågor och motioner
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Anders Teljebäck
Ordförande kommunfullmäktige
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