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Ks au $ 144 Dnr

Energirådgivning och CEK, lägesrapport
samhällbyggnadsfürvaltningen informerar om Ëirendet vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Ks au $ 145 Dnr2020l

Bud getförslag 2021, sam häl Is byg g nadsförva ltn i n gen, mark och fastig het
Samhällsbyggnadsftirvaltningens mark- och fastighetsavdelnings budgetftirslag infiir 2021
ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna fürslaget till budgetberedningen.

Ks au $ 146 Dnr 20201

Budgetförs lag 2021, kom m u n led n i n gsförva ltn i ngen
Kommunledningsftirvaltningens budgetftirslag inför 202 1 ftreligger

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna fürslaget till budgetberedningen.

Ks au $ 147 Dnr2020l

Regional utvecklingsstrategi 2030, RUS
Förslag fill Regional utvecklingsstrategi 2030 - ett livslcraftigt Vristmanland genom håltbar
utv e c kl i n g ftireligger.

Syftet med strategin är att fortsäua utveckla Västmanlands län till en konkurrenskraftig och
attraktiv plats ftir alla. En plats där man vill bo, leva och verka, etablera frretag eller
besöka.

Målområden: - ett välmående Västmanland
- ett tillgringligt Västmanland
- ett nyskapande Västmanland

Protokolljusterarnas sign

I
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Utdragsbestyrkande
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Strategisk regional beredning beslutade 2020-04-03 att rekommendera länets kommuner
att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till regional utvecklingsstrategi inklusive tillägg
om covid-l9.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslar kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till Regional utvecklingsstrategi inklusive
tillägg om covid-19

Ks au $ 148 Dnr 20201

Arsstämma2O2O, Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB kallar till årsstämma måndagen den l8 maj 2020, kl 1 1.00 på
Kungsörstorp, Kungsör.

Ä,rsredovisning ftir 201 9 ftreligger.

Kommunens ombud vid bolagets stämmor under 2020 är Elizabeth Salomonsson med
Börje Eriksson som ersättare.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna årsredovisning innefattande balans- och resultaträkning

att godkänna styrelsens fürslag till resultatdisposition

att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet für 2019 års råfüenskaper
och ftirvaltning.

samt att i övrigt vid stämman tillvarata kommunens intressen på bästa sätt.

Ks au $ 149 Dnr2020l

Arsstäm m a 2020, Mälarens vattenvårdsförbu nd
Mälarens vattenvårdsfürbund kallar till ftirbundsståimma Per Capsulam fredagen den 15
maj 2020.

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ft)r 2019 innefattande resultat- och balans-
räkning, ftirslag till årsavgifter samt verksamhetsplan 2020.

Ombud vid ñrbundets stämmor under 2020 är Andreas Trygg (V) med David Rutström
(S) som ersättare.

Protokolljusterarnas sign
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar ge röstombudet i uppdrag

att godkänna arsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2019 ärs räkenskaper och fürvaltning

att godkänna ftireslagna årsavgifter for 2020

att godkänna ftireslagen verksamhetsplan for 2020

samt att i övrigt godkänna ståimmoprotokoll Per Capsulam.

Ks au $ 150 Dnr2020l

Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den I juli 2006 (SoL) och från den I juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ft)r vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal 1,2020 från social- och arbetsmark-
nadsnämnden ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmäktige besluta

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 151 Dnr2020llI9

Coronai nformation och lägesrapport
Kommunchefen informerar om aktuellt läge i pandemisituationen.

Protokolljusterarnas sign
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