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Avfa I f s pla n 2020 -2030, rem issyttrande
Enligt Miljöbalken ska det ftir varje kommun finnas en Renhållningsordning, bestående av
Avfallsplan och Föreskrifter. VafabMiljö ansvarar ftir att ta fram Avfallsplan och
Föreskrifter, men i enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det fullmäktige i
varje medlemskommun som beslutar om Renhållningsordning och taxor.

Renhållningsordning ska innan beslut ställas ut i respektive kommun ftir samråd under
minst 4 veckor. I samband med utställningen bereds även respektive kommun möjlighet att
lämna synpunkter på renhållningsordningen.

Förslag till Avfall s plan 2020 -2 03 0 ftjreli gger/skickas separat.

Arbetskutskottet beslutade 2019-01-29 att ställa ut ftireliggande ftrslag till Avfallsplan
2020-2030 och Renhållningsftireskrifter ftir VafabMiljö Kommunalftirbund i minst fyra
veckor under tidsperioden februari - mars 2019 samt att remittera renhållningsordningen
till samhällsbyggnadsnämnden ftir yttrande.

Samhällsbyggnadsft)rvaltningens ftirslag till remissyttrande ft)religger

Ks au ç 122 Dnr 20191

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2020 medftir
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år innan den nya avgälds-
perioden börjar.

128 småhustomträtter är aktuella für reglering. Företeckning ftreligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början från den 1 oktober 2020 ska
utgå med 3 Yo av 80 o/o av marktaxeringasvärdet ftir ftireliggande småhustomträtter.

Ks au $ 123 Dnr 20191

Reg le ri n g av tomträttsavgä I d för ve rksa m hetsto mträtte r
Reglering av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober 2020 medftir
att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett ar innan den nya avgälds-
perioden börjar.

3 verksamhetstomträtter är aktuella ftir reglering; Loke 1, Domherren 3 och Ögir 9.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottet füreslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att tomträttsavgälden kommande tioarsperiod, med början från den I oktober 2020 ska
utgå med; Loke I :20 700krlâr

Domherren 3 : I 4 280 krl är
Ögir 9: 19 200l.rlår

Ks au ç 124 Dnr 20191

Eventuellt markförvärv
Samhällsbyggnadsft)rvaltningen redogör ftir ärendet vid sammanträdet.

Ks au $ 125 Dm 20191

Rapport och kunskapsunderlag från Mälardalsrådet om kompetens-
försörining och styrning av högre lärosäten
Rapport och ett kunskapsunderlag som tillsammans bidrar med kunskap om den högre

utbildnings roll ftjr Stockholm-Mälardalsregionens kompetensforsörjning föreligger.

Rapporterna skickas med e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 126 Dnr 2018/

Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd
och serv¡ce t¡ll vissa funktionshindrade
Kommunen har, från den l juli 2006 (SoL) och från den l juli 2008 (LSS), skyldighet
att till Inspektionen ftjr vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader. Rapport ftir kvartal I,2019 från social- och arbetsmark-
nadsnämnden ftireligger.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmfütige besluta

att notera informationen till protokollet.
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Arsredovis n i n g 2018, VafabM i ljö Komm u nalförbu nd
,Årsredovisning 2 0 I 8 ftlr VafabMilj ö Kommunalfü rbund ftireli g ger.

Ä,rsredovisningen skickas med e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige besluta

att godkåinna VafabMiljö Kommunalftirbunds årsredovisning ftir 2018.

Ks au $ 128 Dnr 20191

Fören i n gsstäm ma 2019, Västman Iands Tol kservice ekonom is k fören in g

Västmanlands Tolkservice kallar till ftireningsstämma fredagen den24 maj 2019, klockan
10.30 på Stadshuset i Västerås

Vid stämman behandlas bl a årsredovisning ftir 2018 innefattande resultat- och balans-
räkning.

Ombud vid ftireningens stämmor under 2019'ár Anna Eriksson (S) med Roger Eklund(S)
som ersättare.

Handlingama skickas med e-post.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra till ombudet

att godkänna årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet ftir 2018 års räkenskaper och fürvaltning

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