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Beslutande Annika Duan (S), Ordförande 

Jonny Clefberg (S), Vice ordförande 

Ola Saaw (M) 

Andreas Trygg (V) 

Maria Liljedahl (SD) 

Övriga deltagande Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen Karin Sandborgh 

Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen 

Jan Häggkvist 

Magnus Uhlin, Ekonomichef, Kommunledningsförvaltningen 

Christer Nordling, Teknisk chef, VME 

Elin Granberg, VA-chef, VME, § 327 

Anita Iversen, Planchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 327 

Linda Eriksson, Miljöchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 327 

Kristofer Brorson, Bygglovchef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 327 

Stefan Barklund, Tf Fastighetschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 328-329 

John Andersson, Fastighetsförvaltare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 329 

Gunilla Hedman, Tf. mark- och exploateringschef, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 330 

Kim Tatti, Mark- och exploateringsingenjör, Samhällsbyggnads- 

förvaltningen, § 330 

Annika Winther, Etableringsansvarig, Samhällsbyggnadsförvaltningen, § 330 

Julia Konradsson, Student  
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§ 319 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Ola Saaw (M) utses att justera dagens protokoll.  

Förslag till beslut 

• Välja Ola Saaw (M) som justerare  
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§ 320 Fastställande av ärendelista 

Beslut 

1. Julia Konradsson, student vid Mälardalens universitet, ges närvarorätt vid 

dagens sammanträde.  

2. Ärendelistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

Julia Konradsson studerar statsvetenskap vid Mälardalens universitet och gör sin 

praktik vid vård- och omsorgsförvaltningen. Som en del i sin praktik besöker hon 

även kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

• Ärendelista fastställs  
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§ 321 Månadsuppföljning P10 
Diarienummer: KS 2022/187 

Föredragande: Jan Häggkvist 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter oktober månad och gör en 

prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt 

en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska 

nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god 

ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, kommunalförbund 

och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen ges förutsättningar 

att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring rapportering av 

ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport Köpings kommun oktober 2022 

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning P10 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen: 

• Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen tar del av driftbudgetuppföljningen och lägger den till 

handlingarna.   
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§ 322 Genomgång av förslag till 
effektiviseringar/besparingar - beslut 
Diarienummer: KS 2022/640 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till besparingar för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde noteras utan styrelsens ställningstagande.  

2. Nämndernas och bolagens underlag tillförs beslutsunderlaget i ärende Budget 

2023, KS 2022/403.  

Ärendebeskrivning 

Den 27 september 2022 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott om att 

samtliga nämnder och styrelser uppdras att inkomma med nya budgetunderlag för 

budgetår 2023 med effektiviseringsåtgärder motsvarande ett effektiviseringskrav 

på ytterligare 1,5% av kostnaderna vilket med de tidigare beslutade 0,5% innebär 

ett totalt effektivisering-/besparingskrav motsvarande 2,0% av kostnaderna. 

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ombetts inkomma med underlag. 

Handlingarna överlämnas till Kommunstyrelsen att utgöra beslutsunderlag i den 

vidare beredningen av ärendet budget 2023. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden (UN) § 86, 2022-11-08 

Effektiviseringar 2023 UF - ytterligare 1,5 % 

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden (KFN) § 83, 2022-11-07 

KFN Budget 2023 effektiviseringar 1,5 % 

Protokollsutdrag SBN extra effektiviseringar, 2022-11-10 

Förslag 1 Effektiviseringar 2023 SBN - ytterligare 1,5 % 

Protokollsutdrag SAN § 92, 2022-11-09 

SAN effektiviseringar 2023 ytterligare 1,5 

Protokollsutdrag VON § 67, 2022-11-08 

Förslag till ytterligare effektiviseringar, budget 2023 (VON) 

Effektiviseringar 2023 Kommunstyrelsen 1,5 % 

Västra Mälardalens Energi och Miljö Effektiviseringar 2023 Teknisk verksamhet 

1,5 % 
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Yrkanden 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till besparingar för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde noteras utan styrelsens ställningstagande.  

2. Nämndernas och bolagens underlag tillförs beslutsunderlaget i ärende Budget 

2023, KS 2022/403. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

1. Kommunledningsförvaltningens förslag till besparingar för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde noteras utan styrelsens ställningstagande.  

2. Nämndernas och bolagens underlag tillförs beslutsunderlaget i ärende Budget 

2023, 

KS 2022/403. 
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§ 323 Budgetbeslut 2023 inkl taxor och avgifter 
Diarienummer: KS 2022/403 

Beslut 

Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan arbetsutskottets 

ställningstagande.  

Ärendebeskrivning 

Budgetförutsättningarna anger inriktningen för arbetet med budget 2023. I 

dokumentet redovisas de grundläggande budgetförutsättningarna för det 

kommande året baserat på SKRs skatteprognosunderlag från april, nya KPA-

prognosrapporten från april samt befolkningsprognosen framtagen tillsammans 

med SCB.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning budgetunderlag 2023-2025 

Budgetförslag från nämnder/styrelser 

1.    Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen samt SBF mark- och 

fastighet) budgetförslag 2023-2025 

2.    Samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag 2023-2025 

3.    Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa enligt lagen om skydd mot internationella 

hot och människors hälsa år 2023 

4.    Samhällsbyggnadsnämnden - Taxa för ansökan, anmälan och övrig tillsyn 

inom miljöbalkens område år 2023 

5.    Kultur och fritidsnämndens budgetförslag 2023-2025 

6.    Vård och omsorgsnämndens budgetförslag 2023-2025 

7.    Utbildningsnämndens budgetförslag 2023-2025 

8.    Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag 2023-2025 

9.    Västra Mälardalens Energi och Miljö AB budgetförslag 2023-2025 

10.    Köpings bostads AB 2023-2025 

11.    Västra Mälardalens kommunalförbund 2023-2025 

12.    Överförmyndarnämnd 2023-2025 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan 

arbetsutskottets ställningstagande.  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen 

utan arbetsutskottets ställningstagande.  

Kopia till 

Samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen  
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§ 324 Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2023 
Diarienummer: KS 2022/720 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del: 

1. Sammanträdestiderna för 2023 fastställs i enlighet med förslaget. 

2. Kommunledningsförvaltningen uppdras att revidera förslaget till 

sammanträdesplan för kommunfullmäktige, så att tisdagar blir dess 

sammanträdesdag 2023.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2023 fastställs med ändringen att 

planeringsdagen den 2/2 tas bort. 

Ärendebeskrivning 

Varje beslutande instans ska inför varje nytt år fatta beslut om sina 

sammanträdestider. 

Förslaget till sammanträdestider regleras utifrån kommunallagens bestämmelser 

om sista datum för budget och årsredovisning och har tagits fram i samråd med 

ekonomiavdelningen med hänsyn till Köpings kommuns styrprocess som reglerar 

ekonomiska rapporter. Hänsyn har även i möjligaste mån tagits till Region 

Västmanlands samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sammanträdestider, 

detta för att möjliggöra politiskt deltagande på den regionala och nationella arenan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse- 2022-10-27 

Förslag till sammanträdestider för KSAU, KS och KF 2022 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del: 

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs i 

enlighet med bilagt förslag. 
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2. Förslag till kommunstyrelsen: 

• Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen fastställs i enlighet med 

bilagt förslag. 

 

3. Förslag till kommunfullmäktige: 

• Sammanträdesplan för 2023 för kommunfullmäktige fastställs i enlighet 

med bilagt förslag.  

• Arbetsordningen för kommunfullmäktige ändras i enlighet med förslaget. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att förslagna sammanträdes tider avseende KSAU fastställs, 

och att förslaget till sammanträdestider för kommunstyrelsen till fastställs med 

ändringen att planeringsdagen den 2 februari stryks. Vidare yrkas att 

kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att revidera förslaget till 

sammanträdestider för kommunfullmäktige med tisdagar som sammanträdesdag.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed för egen del fastställt sina 

sammanträdestider i enlighet med förslaget, samt att 

kommunledningsförvaltningen uppdras att revidera förslaget till 

sammanträdesplan för kommunfullmäktige, så att tisdagar blir dess 

sammanträdesdag 2023. Vidare har de beslutat lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2023 fastställs med ändringen att 

planeringsdagen den 2/2 tas bort. 

  

Kopia till 

Koncernens samtliga nämnder och styrelser  
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§ 325 Bemyndigande av förtroendevalda och 
tjänstemän 
Diarienummer: KS 2022/401 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens förslag 

bemyndigas.  

Ärendebeskrivning 

På grund av personalförändringar på kommunledningsförvaltningens 

ekonomiavdelning finns behov av ett nytt beslut om bemyndigande om att 

verkställa uttag på bankräkning för kommunens räkning.  

Beslutsunderlag 

Bemyndigande för vissa förtroendevalda och tjänstemän 2022-10-28 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

• Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag bemyndigas.  

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förtroendevalda och tjänstepersoner enligt kommunledningsförvaltningens förslag 

bemyndigas.  

Kopia till 

Ekonomiavdelningen  
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§ 326 Revidering av förbundsordning för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 
Diarienummer: KS 2022/741 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund  

godkänns under förutsättning att likalydande beslut fattas i respektive  

medlemskommun.  

2. Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 2023 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny förbundsordning med tillämpning från och med den 1 januari  

2023 har tagits fram av VMKF och medlemskommunerna.  

På Direktionssammanträde den 5 oktober 2022 gavs en information om ärendet  

samt ett utkast till förbundsordning med tillhörande bilaga för fördelningstal.  

Beslut av förbundsordning sker i respektive medlemskommuns kommunstyrelse  

under oktober och november månad och därefter i kommunfullmäktige.  

Revideringen av förbundsordningen är en konsekvens av det beslut som  

kommunfullmäktige fattade 2022-09-26 §72 om åtgärder till följd av den översyn  

som gjorts av VMKF. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-08 

Förslag till reviderad förbundsordning 

Bilaga- Fördelningstal 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

• Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund  

godkänns under förutsättning att likalydande beslut fattas i respektive  

medlemskommun.  

• Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 2023 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar lämna följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens kommunalförbund  

godkänns under förutsättning att likalydande beslut fattas i respektive  

medlemskommun.  

2. Förbundsordningen träder i kraft den 1 januari 2023 

Kopia till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund -För åtgärd 

Övriga medlemskommuner – För kännedom  
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§ 327 Svar på motion - Omtag av det kommunala 
verksamhetsområdet "Norr Mälarstrand" (M) 
Diarienummer: KS 2022/421 

Föredragande: Christer Nordling, Elin Granberg, Gun Törnblad, Anita Iversen, 

Linda Erikson, Kristoffer Brorsson 

Beslut 

Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande.  

Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett motion om att göra omtag av det 

kommunala verksamhetsområdet vid "Norr Mälarstrand". Kommunfullmäktige 

beslutade 2022-06-20 att ta upp motionen till behandling samt att remittera till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-16 att remittera förslaget till 

VME för yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-27 att ta upp ärendet till 

KSAU igen vid dagens sammanträde för att fatta beslut om att återkalla ärendet 

från VME.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-04 att ärendet skickas vidare 

till kommunstyrelsen med förslag till beslut att motionen bifalls.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-13 att ärendet skickas vidare till 

kommunfullmäktige med förslag till beslut att motionen bifalls.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att återremittera ärendet med 

motiveringen: 

• För att få ordentligt, seriöst klarlagt vad ett eventuellt omtag betyder och 

vad det skulle innebära, vilka följder det skulle bli, dels för kommunen, 

dels för området. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan 

arbetsutskottets ställningstagande.  
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen 

utan ställningstagande.   
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§ 328 Inriktningsbeslut för Nyckelbergsskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 

Beslut 

Arbetsutskottet för egen del: 

Beslutspunkt 3 återremitteras för att förtydliga projekteringskostnaderna.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

1. Omfattningen av projektet nyckelbergsskolan minskas.  

2. Lokalstrateg uppdras att initiera projekt för särskolan. 

Ärendebeskrivning 

1. att minska omfattningen av projektet genom att inte ta med särskolan, för 

att frigöra friyta och minska trafikbelastningen i anslutning till skolan. 

Konsekvenser: Särskolan är idag placerad i tillfälliga moduler. Modulerna kan vara 

kvar fram till 2032 efter förlängning av byggloven. Därefter behöver de vara 

inflyttade i permanenta lokaler, nya lokaler för särgrundskolan bör samordnas med 

grundskola.. Kostnaderna för modulerna är för 2022, 2,4 Mkr per år. 

2. Om särskolan plockas bort från projektet bör ett separat 

projekt(åtgärdsval) startas upp med hög prioritet. 

3. att ”Dubbelprojektera” Dels projekteras skolan utifrån det uppdrag vi har, 

tre våningar, och dels projektera för en skola med mindre volymer. Detta 

för att tillmötesgå synpunkterna på omfattningen av detaljplanen. 

Konsekvenser: Att dubbelprojektera är kostsamt, fördelen är att det kan spara 

både tid och pengar för hela projektet kan då anpassas efter rådande 

förutsättningar och ställas om beroende av utfall i detaljplaneprocessen. Bedömd 

extra kostnad för att projektera två spår är 20%. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS vägval rev. 1 

PM Nyckelbergskolan 2022-09-12 

Bilaga Konsekvenser vid exkludering av grundsärskola från Nya 

Nyckelbergsskolan 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
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1. att minska omfattningen av projektet nyckelbergsskolan 

2. Att uppdra åt lokalstrateg att initiera projekt för särskolan 

3. Att dubbelprojektera 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att punkt 1 och två bifalls samt att punkt tre återremitteras för 

förtydliganden kring beräknad projekteringskostnad. 

Omröstning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och beslutar där med att återremittera punkt tre, samt att lämna följande 

förslag till kommunstyrelsen: 

1. att minska omfattningen av projektet nyckelbergsskolan 

2. Att uppdra åt lokalstrateg att initiera projekt för särskolan 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 329 Renovering Erikslunds ridhus 
Diarienummer: KS 2022/711 

Föredragande: Stefan Barklund, John Andersson 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

400 000kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv anslås för upprustning av 

ridhuset. 

Ärendebeskrivning 

Köpings Ridklubb som hyr av Köpings kommun på Erikslund har stora problem i 

förhyrd lokal. Delar av de bärande pelarna är angripna av rost på grund av fuktig 

miljö i halmen som är förorenad av hästavföringar som innehåller salt mm. 

Pelarna i stalldelen har blivit genomrostade helt i underkanten enligt redovisade 

bild. Eftersom pelarna har förlorat stöd vid fundament får de i nuläget stöd endast 

av de inkopplade sidoväggarna på varje sida. Det finns en stor risk att pelarna 

kollapsar om sidoväggarna kopplas bort. 

I stort sett så har en del av pelarna förlorat sin funktion som bärande konstruktion 

vid fundamentet som stöd för limträbalkar under vinden eftersom pelaren i 

princip inte har något stöd kvar vid grunden. 

Pelarna är i akut behov för renovering alt. ersättas med nya pelare. 

Kostnad för att åtgärda detta uppskattas av entreprenör bli ca 400 000kr. 

Beslutsunderlag 

Rapport Bjerking AB PM-Rapport 22U1266-1 

Kundkalkyl KAK-Byggen AB dat 221004 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut 

• Att kommunstyrelsen anslår 400 000kr ur kommunstyrelsens 

investeringsreserv för upprustning av ridhuset 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 
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är fallet och att arbetsutskottet därmed lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

400 000kr ur kommunstyrelsens investeringsreserv anslås för upprustning av 

ridhuset. 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 330 Mark- och exploateringsplan 
Diarienummer: KS 2022/680 

Föredragande: Gunilla Hedlund, Kim Tatti 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning och prioriteringsordning för 

kommunens exploateringsverksamhet som redovisas i förslag till mark- och 

exploateringsplan 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med VME upprättat ett förslag till 

mark- och exploateringsplan för Köpings kommuns pågående och framtida 

exploateringsprojekt på egenägd mark. Syftet är att ge en överblick över vad som 

är på gång och utgöra underlag för inbördes prioritering av projekten. 

Mark- och exploateringsplanen innehåller en projektportfölj med förslag på 

prioritetsordning i tre nivåer (hög, medel, låg) samt korta fakta och klassning av 

varje projekt utifrån ett antal olika parametrar. En översikt över samtliga projekt 

redovisas även i form en tidslinje med bedömd tidsåtgång för planprocess, 

projektering, infrastrukturutbyggnad samt byggnation på tomtmark. 

Mark- och exploateringsplanen är ett levande dokument som avser att ange 

inriktningen för exploateringsverksamheten men som revideras löpande utifrån 

rådande läge avseende efterfrågan, resurser, politisk vilja och andra faktorer som 

kan spela in vid planeringen av projekten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse mex-plan, 2022-11-08 

Mark- och exploateringsplan version 1.0 

Förslag till beslut 

Förslag till Kommunstyrelsen 

• Att Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning och 

prioriteringsordning för kommunens exploateringsverksamhet som 

redovisas i förslag till mark- och exploateringsplan 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet därmed lämnar följande förslag till 

kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning och prioriteringsordning för 

kommunens exploateringsverksamhet som redovisas i förslag till mark- och 

exploateringsplan 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME)  
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§ 331 Planberedning - etableringar 
Föredragande: Gunilla Hedlund, Annika Winther 

Beslut 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Gunilla Hedlund, Interimchef MEX och Kim Tatti, bostadsstrateg, informerar om 

etableringar.  


