
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-24 1 (16) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.55 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  

Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Tony Flodin (M)  
 Roland Svangren (S) § 54  
 Lisbeth Wallman (S) ej § 54  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare, Lisbeth Wallman (S) § 54, Eleonor Zeidlitz (MP) § 54, Hanane 

Haddad (L), Elisabeth Moser (SD), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena 
Millberg, områdeschefer Anna Landehag och Lena Åhlén § 54, controller Åsa 
Höjer § 54, förskolecontroller Frida Hjärpe § 54, kvalitetsutvecklare Sebnem 
Gümüscü § 54. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Inga-Lena Strömberg (V)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 september 2019 klockan 10.00 

 
Underskrifter  Paragrafer 54 - 66 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Inga-Lena Strömberg (V)  
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 54-66 
  
Sammanträdesdatum 2019-09-24 

   
Anslaget uppsättes 2019-09-26 Anslaget nedtages 2019-09-26 
  2019-10-18/ KK 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 54 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• Områdeschef Lena Åhlén och förskolecontroller Frida Hjärpe redovisar 
föräldraenkät för förskolan vårterminen 2019. 
 

• Områdeschef Lena Åhlén, förskolecontroller Frida Hjärpe och 
områdeschef Anna Landehag redovisar anmälningar av kränkande 
behandling avseende förskola och grundskola, vårterminen 2019. 

 
• Områdeschef Anna Landehag och kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü 

redovisar betygsresultat och resultat på nationella prov för grundskolan 
vårterminen 2019. 

 
 

• Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, controller Åsa Höjer och 
förskolecontroller Frida Hjärpe informerar om strukturkostnader för 
barn- och utbildningsnämnden.  

 
 
 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 55 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp informerar om sitt besök på Nibbleskolan. En annan 
samverkansgruppgrupp informerar om sitt besök på Vallbyskolan och en tredje 
samverkansgrupp informerar om sitt besök på Trollbackens förskola. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 56 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 57 – Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, controllers Åsa Höjer och 
Marianne Ekman 
§§ 59, 65 – Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü 
§§ 58, 60-63 – skolchef Lena Millberg 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 57 
 
Delårsrapport augusti 2019 för barn- och utbildningsnämnden       
Dnr 345/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
Därefter har kommunfullmäktige den 17 juni 2019 § 70 bland annat beslutat att  
styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner för 
att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska avvikelsen och på årsbasis 
uppnå budgetföljsamhet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram delårsrapport augusti för 
2019. Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Barn- och 
utbildningsnämnden visar efter delårsrapport per augusti på ett prognosticerat 
underskott på – 2 550 tkr. Demografin med barn- och elevökning kräver mer 
personal och lokaler. Budget för 2019 blir svårt att klara trots handlingsplaner 
som införs för grundskolan och förskolan. Gymnasiet bedöms klara ekonomin 
2019. Ännu svårare blir ekonomin att klara 2020 om kommunfullmäktiges 
junibeslut verkställs. Det kräver omfattande uppsägningar som berör 
barn/elevers rätt till trygghet, undervisning, personaltäthet, arbetsmiljö och 
behörig personal.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 41. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport augusti 2019 och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 ______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Controller 
               
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 58 
 
Handlingsplan för att få ekonomin i balans 
Dnr 345/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 70 bland annat att  
styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner för 
att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska avvikelsen och på årsbasis 
uppnå budgetföljsamhet.  
 
Då barn- och utbildningsnämnden visar efter delårsrapport per augusti på ett 
prognosticerat underskott på – 2 550 tkr har handlingsplaner för grundskolan 
och förskolan för att få ekonomin i balans upprättats av förvaltningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 42. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna handlingsplan upprättad den 13 september 2019 för ekonomi i 
balans för barn- och utbildningsnämnden och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Områdeschefer för grundskola och förskola 
               Skolchef 
               Controller 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 59 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län – för yttrande  
Dnr 349/19 
 
Region Västmanland har översänt Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
Västmanlands län för yttrande till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Strategin har tagits fram genom en bred dialog med länets kommuner, företag, 
lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället. 
Förslaget är på remiss under perioden maj-oktober 2019. 
 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I 
uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets 
aktörer och samordna insatserna för genomförandet. Arbetet med regional 
utveckling är till för alla i länet. Den regionala utvecklingsstrategin, är en 
övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur vi – Region 
Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildningar, 
föreningsliv och civilsamhället – tillsammans vill möta regionens utmaningar 
och utveckla vårt län. 
 
Strategin innehåller regionens vision: Ett livskraftigt Västmanland 
Visionen uppnås genom tre målområden: 

• Ett välmående Västmanland 
• Ett tillgängligt Västmanland 
• Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

 
I strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade 
mål. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 12 september 2019 
bland annat att:  

• Förvaltningen betonar vikten av samarbete och samverkan för ökad 
delaktighet. Regionen behöver precisera hur samverkansroller fördelas 
då strategin kommer att vara stödjande i den lokala handlingsplanen för 
långsiktig planering. 

• Det viktigt och betydelsefullt att strategin tar hänsyn till lokala, 
regionala förhållanden och eventuella förutsättningar med hänvisning 
till att förslaget tar upp att EU påverkar i princip alla 
verkssamhetsområden. 

• Förvaltningen ser positivt till att förslaget till strategin belyser 
komplexiteten till att barn och ungdomar har olika förutsättningar och 
det måste man ha i hågkomst i allt arbete som rör barn och unga. 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 59 
 
 

• Förvaltningen betonar vikten av utbildning som också är en av 
framgångsfaktorerna för barn och ungdomars utveckling. Barn- och 
utbildningsförvaltningen betonar också vikten av att arbeta främjande 
och förebyggande då det är en investering för framtiden och 
målgruppens utveckling. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 43. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län 
överlämna förvaltningens skrivels den 12 september 2019. 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
               Kvalitetsutvecklare 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 60 
 
Återrapportering av inriktningsbeslut för Näslundskolans ny- och 
ombyggnation            Dnr 197/18 
 
Nybyggnation planeras för Näslundskolan dels för att nuvarande skolbyggnad 
behöver omfattande åtgärder, dels för att återföra årskurs 6 till mellanstadiet, 
dels för att skapa plats för inflyttning. Återflytten av årskurs 6 och 
fritidshemmet ryms inte i nuvarande skolbyggnad. Det har länge varit trångt på 
skolan och lokalerna har inte räckt till för alla funktioner som en skola behöver. 
För att få plats med förskoleklass och fritidshem användes en villabyggnad intill 
skolan under några år. Villan får inte längre användas som lokal för skolan. 
Planer för en utbyggnad hade funnits länge. I samband med utredning om att 
inomhusluften skapade ohälsa flyttades verksamheten till Fredhemsskolan. 
Byggnaden har sen dess stått tom i avvaktan på beslut. Utredning av byggnaden 
visade att omfattande åtgärder behövdes, så omfattande att alternativet rivning 
och nybyggnation valdes att vidare utreda för en funktionell skola med plats för 
två klasser/årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Ytbehovet för den nya 
skolan bedömdes till 3344 kvm och investeringen beräknades i det läget till 84 
Mkr. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 104: 

att uttala att en ny skolbyggnad med tillhörande skolgård på Näslundskolan 
byggs med två paralleller dvs två klasser/årskurs för årskurserna F-6, 

att uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en detaljerad 
budget och kalkyl med tidsplan för en ny skolbyggnad på Näslundskolan, 

att se över behov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens 
omklädningsrum och att kostnaden härför redovisas separat, 

att som inriktningsbeslut reservera medel för finansiering inom befintligt 
investeringsutrymme för 2019 och kompensera barn- och utbildningsnämnden 
med utökad budget som täcker drift- och kapitalkostnader över dagens 
kostnader samt 

att inför återflytt 2021 kompenseras barn – och utbildningsnämnden för 
omkostnader som uppstår vid byggnation, flytt och för inredning på den nya 
skolan. 

I gemensam skrivelse anför barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen att investeringskostnaden på 84 Mkr förväntades täcka 
nybyggnation av skola, utemiljö samt rivning av befintlig skola.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 60 
 
Uppdraget har varit att detaljstudera vad en rivning av skolan tillsammans med 
nybyggnation av skola inkl. utemiljö på samma plats kommer att kosta. 
Uppdraget från kommunfullmäktige var att utreda och presentera en detaljerad 
budget och kalkyl med tidsplan. Utredningen visar att en nybyggnation av 
Näslundsskolan enligt uppdrag och omfattning, med de funktioner som skolan 
behöver, samt enligt gällande arbetsmiljölagstiftning inte ryms inom 
ursprungskalkylen på 84 Mkr.  
Inriktningsbeslutet för Näslundsskolan gällande investeringsmedel på 84 Mkr 
behöver kompletteras. Ursprungskalkylen är baserad på kalkyl gällande 2519 
kvm som den gamla skolan omfattar samt den tidigare tänkta utbyggnaden på 
825 kvm sedan tidigare utredning. Dessa 3 344 kvm har visat sig ej rymma de 
funktioner och behov som en ny skola innebär. 

Två förslag som komplettering till ursprungskalkylen på 84 Mkr lyfts fram: 

• Förslag 1 innebär bland annat 775 kvm tillkommande lokalyta och 
kostnad 10 Mkr utöver kostnadskalkylen på 84 Mkr. Det innebär en 
skola i två plan där minimikrav på verksamheten tillgodoses enligt 
läroplan/förutsättningar som beskrivits av kommunen för F- åk 6, två 
klasser/årskurs med alla ämnen på skolan, dock inte mer än minimikrav. 

• Förslag 2 innebär bland annat 1133 kvm tillkommande lokalyta och 
kostnad på 20 Mkr utöver kostnadskalkylen på 84 Mkr.  Det innebär en 
skola i två plan där krav på en funktionell skola tillgodoses enligt 
läroplan/förutsättningar som beskrivits av kommunen för F- åk 6, två 
klasser/årskurs med alla ämnen på skolan, ett pedagogiskt mer 
funktionellt alternativ för framtiden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 44. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att förorda alternativ 2 för att bygga en funktionell skola kostnadsberäknad till 
104 Mkr i investeringskostnad, 
 
att barn- och utbildningsnämnden kompenseras i ram för ökade hyreskostnader 
som täcker drift- och kapitalkostnader för den nya skolan över dagens 
kostnader. 
 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Skolchef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 61 
 
Detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II – för yttrande           
Dnr 471/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörkvarns – Norra 
Västeråsvägen II till bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd.  
 
Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya centrala lägenheter är 
stort. Det finns dessutom ett behov av att utveckla Hallstahammars centrum. 
Detaljplanen är en del av genomförandet av planprogrammet för 
Hallstahammars centrum som antogs hösten 2017. Planområdet motsvarar den 
yta som i planprogrammet kallas etapp två. Förslaget till detaljplan för 
Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II innebär framför allt att möjliggöra för 
centralt belägen bostadsbebyggelse, bekräfta befintliga grönområden, 
trafikinfrastruktur, gång- och cykelvägar samt möjliggöra för ny gång- och 
cykelväg till Handbackens lekplats. 
 
Planen är ute på samråd från och med den 26 augusti till och med den 30 
september 2019. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”Fler 
bostäder innebär fler barn- och ungdomar som flyttar in. Planering för fler 
platser förskolan och skolan måste genomföras parallellt med planering för nya 
bostäder. Det betyder lokaler och personal som räcker till för att ta emot fler 
inflyttade. I Hallstahammars tätort kommer inte förskolans platser (personal och 
lokaler) att räcka till när alla planerade bostäder blir inflyttningsklara. Flera 
alternativ att ställa om befintliga lokaler till förskola har prövats men av olika 
skäl inte verkställts. Mark behöver reserveras i detaljplan för nybyggnation. Är 
det möjligt inom nu aktuell detaljplan? Tidigare års omflyttning mellan skolor 
och justering av upptagningsområde har gett plats för fler elever på 
Nibbleskolan, Lindboskolan och Parkskolan. De har fyllts upp med elever och 
är idag stora skolor. Nibbleskolan och Lindboskolan når snart en gräns för hur 
många inflyttade de kan ta emot. Näslundskolan står inför nybyggnation och 
återflytt. Fredhemsskolan kan då vara lämplig att åter bli grundskola för att 
avlasta tätortens behov av platser i låg- och mellanstadiet.” 
  
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 45. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II 
överlämna förvaltningens skrivelse den 26 augusti 2019 till kommunstyrelsen. 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 62 
 
Kemikaliefri städning på förskolor och skolor i Hallstahammars kommun 
Dnr 257/19 
 
Eleonor Zeidlitz (MP) väcker vid sittande sammanträde den 26 mars 2019 § 24 
ärendet gällande kemikaliefri städning på förskolorna och skolorna. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 16 maj 2019 bland 
annat att alla förskolor och skolor i nuläget har kemikaliefri städning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 47. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Eleonor Zeidlitz (MP) skrivelse gällande kemikaliefri 
städning på förskolor och skolor i Hallstahammars kommun överlämna 
förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
              Eleonor Zeidlitz (MP) (skrivelse) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 63 
 
Generationsboende         Dnr 351/19 
 
Inga-Lena Strömberg (V) väcker vid sittande sammanträde den 21 maj 2019 § 
40 ärendet gällande generationsboende. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 8 augusti 2019 bland 
annat att det inte är alla äldre som känner sig bekväma med att ha lekande 
livliga barn ständigt i närheten, de vill ha mera lugn och ro. Om de äldre 
däremot upplever barnen som en tillgång, inte bara på tillfälligt besök utan varje 
dag, så är det bra för barnen att möta de äldre. Vidare anförs det att för 
förskolan och barnen skulle det fungera med barn och äldre i samma byggnad 
om förutsättningarna skapas för en verksamhet utifrån barnens behov. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 48. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Inga-Lena Strömbergs (V) skrivelse gällande 
generationsboende överlämna förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2019. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Inga-Lena Strömbergs (V) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 64 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 9 
oktober 2019     Dnr 486/19 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för barn- och utbildningsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 49. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 maj 2019 § 38 och med verkan  
fr om 9 oktober 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbild-
ningsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden anmäla dele-
gation i fattade beslut.  
 
 
 
 
______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 65 
 
Detaljplan för Östra Nibble 6 – för yttrande           Dnr 488/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Östra Nibble 6, Dp. 
221 till bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd.  
 
2018 vann detaljplan 221 Östra Nibble 6 laga kraft. Planen reglerar 
bostadsbebyggelse med tillhörande gator och gång- och cykelvägar samt 
bestämmelser för naturmark och parkmark. Planändringsförlaget avser att 
smärre justeringar på den detaljplan för området som vann laga kraft under 
2018. Vid den planerade anslutningsvägen till området finns en 
transformatorstation som visat sig utgöra hinder för vissa större fordon. För att 
lösa detta upphäver man delar av utfartsförbudet mot Hästhovsvägen för att 
möjliggöra ny anslutningsväg till bostadsområdet. Samtidigt förser man 
transformatorstationen med E-område för teknisk anläggning. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
 
Plan är ute på samråd under från den 16 september till och med 13 oktober 
2019.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 september 2019 § 50 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 25 september 2019 
bland annat att barn- och utbildningsnämnden har lämnat yttrande över 
samrådshandlingen för detaljplan Östra Nibble 6, år 2017, samt ytterligare ett 
yttrande vid granskningsförfarandet 2018. De synpunkter som lämnades i 
samrådsskedet vidhålls av förvaltningen. Gällande den mindre planändringen 
har förvaltningen inga synpunkter.  
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden inte har något att erinra över mindre 
planändring av detaljplan för Östra Nibble 6. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att uttala att man inte har något att erinra över mindre planändring avseende 
detaljplan för Östra Nibble 6. 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrlesen 
               Kvalitetsutvecklare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 66 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− Meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-24 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-24 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2019-09-19 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	Detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II – för yttrande           Dnr 471/19
	Detaljplan för Östra Nibble 6 – för yttrande           Dnr 488/19

