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Kommunfullmäktige

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde
Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:
Plats:

2 december 2021
Klockan 16.00
Kommunfullmäktiges sessionssal

____________________________________________________
1. Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från kommunrevisorerna
4. Rättelse av namn på ersättare i miljö- och konsumentnämnden
5. Val av ny ledamot i Geddeholms AB efter Dan Edlund (C)
6. Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Johan Lembke (C)
7. Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Ludvig
Eriksson (KD)
8. Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Eva Wäneskog
(KD)
9. Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Marita ÖbergMolin (S)
10. Anmälan av ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Nadja Axling (SD)
11. Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige - Nan Rummelhoff (SD)
12. Beslut - Överflytt av verksamhet i Västerås marknad och näringsliv AB till staden
samt avveckling av Västerås marknad och näringsliv AB
13. Beslut - Uppsägning av avtal mellan Västerås stad och Eskilstuna kommun avseende
skola i Kvicksund
14. Beslut - Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen
15. Beslut - Förvärv av del av Gäddeholm 2:1, Fredriksdal, Gäddeholm
16. Beslut - Överlåtelse och försäljning av fastigheten Stenåldern 4
17. Beslut - Uppdrag, investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen och
Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020
18. Beslut - Uppdrag, göra investeringar i Kolkaj och Kolplan för ett färdigställande
senast till sommaren 2020
19. Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2021
20. Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september 2021
21. Beslut - Revisionsrapport 2020:10 - Granskning av stadens hantering av covid-19, ur
ett internt kontrollperspektiv
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22. Beslut - Svar på motion från (M) om att förbättra näringslivsklimatet i Västerås
23. Beslut - Svar på motion från (M) om dispens för studenter under 20 år att kunna
läsa vuxenutbildning i Västerås
24. Beslut - Svar på motion från (V) om vatten till Västeråsarna
25. Beslut - Svar på motion från (M) om mikroplaster
26. Beslut - Svar på motion från (M) om att införa mötesplats för äldre personer med
funktionsnedsättning
27. Beslut - Svar på motion från (KD) Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i
länet
28. Beslut - Svar på motion från (SD) om att uppmärksamma och synliggöra
kommunismens brott mot mänskligheten
29. Beslut - Motion från (M) angående cykeltrafik på Smedjegatan
30. Beslut - Svar på interpellation från (M) till individ- och familjenämndens ordförande
angående höga vräkningstal av barn i Västerås
31. Beslut - Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande om akut brist på
simplatser i Västerås
32. Beslut - Interpellation från (V) till kommunstyrelsens ordförande angående kraven
på aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen
33. Nya interpellationer, frågor och motioner
____________________________________________________
Anders Teljebäck
Kommunfullmäktiges ordförande
2021-11-25

