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Dnr2020l

Budgetprocessen 2020
Med anledning av coronapandemin finns ftiljande alternativ:

1.

2.
3.

Budgetprocess enlig plan, d v s budgetberedning 13-14 maj och budgetbeslut i
kommunfullmåiktige 1 5 juni.
Budgetberedning i september - KF-beslut i oktober
Budgetberedning på KS-dagama 14-15 oktober - KF-beslut 30 november.

Beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen besluta

att skjuta på budgetprocessen till hösten 2020 med budgetberedning i samband med
inplanerade KS-dagar l4-15 oktober och beslut i kommunfullmäktige 30 november
att budgetberedning 13-14 maj utgår

attnyttja 14 maj till en ekonomidag ftir kommunstyrelsen
samt att styrelse och nämnder tar beslut om respektive nåimnds budgetlorslag enligt
ursprunglig plan.
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Arsredovis
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Dnr2020l

g 2019, Västra Mälardalens Kom

mu

nalförbu nd

,Arsredovisning 20 1 9 ftir Västra Mälardalens Kommunalfiirbund ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsens ftireslå kommunfullmtiktige besluta

att godkänna Västra Mälardalens Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2019 med däri
gjorda dispositioner
samt att bevilja direktionen für Västra Mälardalens Kommunalftirbund samt enskilda
ledamöter i densamma ansvarsfrihet ftir 2019 års ftirvaltning.
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Dnr2020l

redov is n i n g 201 9, Vafa bM i lj ö Kom m u na lfö rb u n d
,Å¡sredovisning 20 1 9 ftir VafabMilj ö Kommunalftirbund ftireligger.
A rs

Beslut
Arbetsutskottet fiireslar kommunstyrelsens ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna VafabMiljö Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2019 med däri gjorda
dispositioner
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Datum
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Kommunstvrelsens arbetsutskott

samt att bevilja direktionen ftir VafabMiljö Kommunalftirbund samt enskilda ledamöter
densamma ansvarsfrihet ftir 2019 års ftirvaltning.
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Dm 2020/

Delegationsrapport, tekn iska kontoret
Förteckning över beslut som fattats i delegation inom tekniska kontoret gällande transportdispens och dispens fran lokala trafikftireskrifter under perioden 2020-01-01 -2020-03-31

ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet

be

slutar

att notera rapporten till protokollet.
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Dnr 20201

Coronainformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.
Västmanland: peak prognostiseras

till mitten av maj.

Köping: planering pägär ftjr eventuellt stort personalbordfall, med fokus på vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
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Dnr2020l

Mälarti ng/rådsmöte 2O2O
Mälarting 7-8 maj åir p g a coronapandemin flyttat till20-21augusti 2020.
Anmälningar och hotellbokningar till det ursprungliga datumet avbokas automatiskt.
Arbetsutskottet beslutade 2020-02-18 att bevilja arbetsutskottets ledamöter deltagande
konferensen.

Anmälan deltagande i Mälarting 20-21augusti
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