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KALLELSE
Datum

2019-03-07
Kommunfullmäktige

Kallelse till kommunfullmäktige
Dag och tid: Torsdagen den 14 mars 2019 kl 18:15
Plats: Kommunfullmäktigesalen
Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

1.

Val av justerare

2.

Fastställande av föredragningslistan

3.

Anmälan av medborgarförslag om uppdateringar av
cykelnätet för ett ökat cyklande till Arboga teknikpark

4.

Anmälan av medborgarförslag om bullerplank runt tunneln KS 74/2019-101
vid Gjutarevägen

5.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om KS 444/2018-101
skenande kostnader inom socialförvaltningen

6.

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om
ändringar i taxa och regler för vård och omsorg

KS 49/2019-101

7.

Bordlagt val av revisor samt vice ordförande

KS 39/2018-102

8.

Val av revisorer till kommunalförbund och
lekmannarevisorer till bolagen

KS 4/2019-102

9.

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden - Marlene Linder (V)

KS 4/2019-102

10.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
socialnämnden och kommunfullmäktige - Joakim Sparv (S)

KS 4/2019-102

11.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden
samt som ersättare i kommunstyrelsen - Katariina Sartesuo
Sahlqvist (SD)

KS 4/2019-102

KS 75/2019-101
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KALLELSE
Datum

2019-03-07
Kommunfullmäktige

Nr

Ärende

Diarienummer

12.

Bolagsbildning och ny organisation för de verksamheter
som fanns inom tekniska nämndens ansvarsområde

KS 432/2018-001

13.

Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings kommun

KS 468/2018-106

14.

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA vid
Södra Brattberget

KS 1/2019-303

15.

Svar på motion om att bygga laddstolpar

KS 46/2018-101

16.

Svar på motion om en bättre livsmiljö för rullstolsburna,
chaufförer och resenärer genom att inte sätta upp fler
fartgupp samt fasa ut de befintliga

KS 166/2018-101

17.

Återremiss - Svar på motion om medlemskap i Mälaren - en KS 86/2017-101
sjö för miljoner

18.

Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-03-14

KS 37/2019-009

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands television.
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna
ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga,
senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på
sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar
sammanträdet kl 18:15.

