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§ 35 Dnr2013.0315.017

Information från äldreomsorgen

Enhetscheferna från Hemgården och Klockarbergsgården informerar från sina respektive
verksamhetsområden, och besvarar frågor från ledamöterna.

Kommunstyreisen tackar för informationen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 Dnr2012.0836.813

Lurbohallens framtid som bowlinghall

BK Skinnsberg har i brev daterat den 2 november 2012 sagt upp hyresavtalet med kommunen
avseende lokal inom fastigheten Eriksbo 4:1, då man saknar ekonomiska möjligheter att driva
bowlinghallen vidare.
Förvaltningen har genom sektor kultur och fritid sedan dess temporärt fortsatt att driva
verksamheten samtidigt som man arbetar med frågan enligt det uppdrag som kommunstyrelsen
gett 2012-12-04, § 180.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 180,
att förvaltningen tar fram ett utförligt beslutsunderlag som beskriver de åtgärder som vidtagits
akut, vilka konsekvenser den akuta lösningen får, samt förslag till lösningar som situationen
kräver i nästa steg, samt
att överlänma ärendet till ledningsutskottet för beredning
att ärendet ska återkomma berett till kommunstyrelsen i mars 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19, § 31,
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19, § 31, föreslå kommunstyrelsen
att ledningsutskottet fortsätter bereda ärendet och ska lämna förslag till kommunstyrelsen den
16april2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-03-12, § 38,
att med denna extra beredning överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Ordföranden redogör för bakgrunden till den senaste tidens utveckling i ärendet.

Sektorchef teknik och service överlämnar en tjänsteskrivelse i ärendet.

En ingående diskussion sker.
1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s), Fredrik Skog (v), Lena Lovén-Rolén (s),
Pernilla Danielsson (m), Karin Lindström (mp), Tony Bölja (s), Seija Ojala (s), Jan Lejon (fl),
Peter Ganirnelgård (v), Carina Stndor (fpl), Rolf Andersson (c), Angelique Nyström (fpl), Stig
Johansson (s), Tommy Sunvisson (s) och Anders Wåhlin (s).

Kommunchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras för paus och överläggningar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk-
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§ 36 forts. Dnr2012.0836.813

Sammanträdet återupptas.

Kommunstyrelsen genomför enskild överläggning i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att förhandlingarna med entreprenören ska fortsätta

att kommunstyrelsens presidium ges delegation att företräda kommunstyrelsen i förhandlingarna

att kommunen ska bekosta säkerhetsutrustningen till banorna och verkställa åtgärden att installera
denna före den 1juli2013

att budet är att hyran från dag ett ska vara 20 000 kr per månad plus kapitalkostnaderna för
säkerhetsutrustningen

att godkänna den rapport som upprättats enligt kommunstyrelsens beslut i februari

att ledningsutskottet fortsätter bereda ärendet och ska länma förslag till kommunstyrelsen den
16april2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§37 Dm 2013.0169.042

Begäran om tilläggsinvestering 2013 till upprättande av
relationshandlingar för kommunens VA-nät

Sektorchef teknik och service anhåller i en skrivelse om att kommunfullmäktige anslår
1 000 000 kr i investeringsmedel 2013 för systematiskt upprättande av relationshandlingar över
VA-näten i Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Färna och Baggbron.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-02-21, § 21, föreslå kommunfullmäktige
anslå 1 000 000 kr i investeringsmedel 2013 för systematiskt upprättande av relationshandlingar

över VA-näten i Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Färna och Baggbron

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mp), Pernilla Danielsson (m), Fredrik Skog (v), Tony Bölja (s),
Tommy Sunvisson (s), Angelique Nyström (fpl) och Ewa Bergstedt (fpl).

Karin Lindström (mp) yrkar avslag på begäran om tilläggsinvestering.

Pemilla Danielsson (m), med instämmande av Fredrik Skog (v) och Tommy Sunvisson (s), yrkar
bifall till tekniska utskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag att anslå 1 000 000 kr i
investeringsmedel 2013 för systematiskt upprättande av relationshandlingar över VA-näten i
Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Fäma och Baggbron, mot Karin Lindströms (mp) avslagsyrkande,
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt tekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekiliska utskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att anslå 1 000 000 kr i investeringsmedel 2013 för systematiskt upprättande av relationshandlingar
över VA-näten i Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Färna och Baggbron

att finansieringen sker genom att medel tas ur rörelsekapitalet,

Karin Lindström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 38 Dnr2013.0170.042

Begäran om tilläggsinvestering 2013 för konvertering av befintlig
vattenledning till reservvattenledning

Sektorschef teknik och service anhåller i en skrivelse om att kommunfullmäktige anslår 1 200 000 kr
i investeringsmedel 2013 för konvertering av den befintliga vattenledningen mellan Skinnskatteberg
och Riddarhyttan till reservvattenledning.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 13-02-13, § 22, föreslå kommunfullmäktige
anslå 1 200 000 kr i investeringsmedel 2013 fZir konvertering av den befintliga vattenledningen

mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan till reservvattenledning

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (rnp), Fredrik Skog (v), Seija Ojala (s) och
Tommy Sunvisson (s).

Karin Lindström (mp) anför att beslutsunderlaget är otillräckligt och yrkar avslag på begäran om
tilläggsanslag.

Seija Ojala (s), med instämmande av Tommy Sunvisson (s), yrkar bifall till tekniska utskottets
förslag.

Ordföranden ställer proposition på tekniska utskottets förslag att anslå 1 200 000 kr i
investeringsmedel 2013 för konvertering av den befintliga vattenledningen mellan
Skinnskatteberg och Riddarhyttan till reservvattenledning, mot Karin Lindströms (mp)
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt tekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att anslå 1 200 000 kr i investeringsmedel 2013 för konvertering av den befintliga vattenledningen
mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan till reservvattenledning

att finansieringen sker genom att medel tas ur rörelsekapitalet

Karin Lindström (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dnr2013.0100.006

Ökade kostnader för förtroendevalda

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 20 12-09-04, § 109, förvaltningen i uppdrag att
analysera de ökade kostnaderna för de förtroendevalda.
Ekonomichefen har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-02-19, § 28, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna rapporten

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (in) och Karin Lindström (mp).

Karin Lindström (mp) anför att frågan är viktig att diskutera internt av de förtroendevalda för
att hålla den etiska flaggan högt.

Kommunstyrelsens beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna rapporten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 40 Dnr 2013.0127.701

Riktat statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen

Skinnskattebergs kommun har erhållit riktade statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen på
sammanlagt 2 136 708 kr.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 18, föreslå kommunstyrelsen
att avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöjande insatser inom äldre- och handikappomsorgen
att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj ekt
att kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsutskottet delegation att fatta beslut om hur medlen ska
användas inom kvalitetsutvecklingsproj ektet

Kommunstyrelsens beslutar

att avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöjande insatser inom äldre- och handikappomsorgen

att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj ekt

att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda hur medlen ska användas inom
kvalitetsutvecklingsproj ektet och lämna förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L44
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§ 41 Dnr2013.0094.003

Alkohol- och drogpolitiskt program — arbetsgrupp

Kommunens nuvarande alkohol- och drogpolitiskt program är ålderstiget och behöver revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-11-21, § 137, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt förslag till program

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 19,
att återremittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 17,
att överlämna förfrågan till Folkhälsorådet om att ta initiativ till att arbeta fram ett alkoholpolitiskt
program

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v) och carina Såndor (fpl).

Fredrik Skog (v), med instämmande av Carina Såndor (fl), föreslår att vård- och omsorgsutskottet
ska arbeta fram ett nytt förslag till programoch senare foikhälsorådet och brottsförebyggande rådet
kan vara remissinstanser.

Kommunstyrelsen beslutar

att vård- och omsorgsutskottet ska arbeta fram ett nytt förslag till program och senare folkhälsorådet
och brottsförebyggande rådet kan vara remissinstanser.

Ordföranden ajournerar sammanträdet för paus.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas.

§ 42 Dnr 2013.0095.702

Riktlinjer för alkoholservering — arbetsgrupp

Kommunens nuvarande riktlinjer för alkoholservering är ålderstigna och behöver revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-11-21, § 138, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt förslag till riktlinjer

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 20
att återremittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-02-18, § 14,
att tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s) samt Lars
Carnbrand (oh)

Kommunstyrelsen beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s) samt Lars
Carnbrand (oh)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 43 Dnr 2013.0269.002

Delegationsrätt för socialjouren Västerås

Enhetschef WO framför i en tj änsteskrivelse önskemål om att namngivna socialsekreterare vid
socialjouren i Västerås stad erhåller förordnande att fatta beslut i enskilda individärenden enligt
Skinnskattebergs kommunstyrelses delegationsordning avseende socialsekreterare i
myndighetsutövande befattning.

Skinnskattebergs kommun har sedan 2009 ett avtal med Västerås kommun avseende socialj our.
Avtalet innebär att socialjouren i Västerås stad ansvarar för att hantera akuta enskilda ärenden under
icke kontorstid, kvällar, nätter och helger. Ovriga kommuner i Västmanland har motsvarande avtal,
vilket innebär att socialjouren i Västerås stad servar hela länet.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-1 8, § 25,
atti enlighet med översänd lista ge namngivna socialsekreterare vid socialjouren i Västerås
förordnande och delegation under tiden 1januari 2013 — 31 december 2013

Kommunstyrelsen beslutar

namngivna socialsekreterare vid socialjouren i Västerås stad erhåller förordnande att fatta beslut i
enskilda individärenden enligt Skinnskattebergs kommunstyrelses delegationsordning avseende
socialsekreterare i myndighetsutövande befattning till och med 31 december 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 44 Dnr2012.0869.042

Social investeringsfond — utbildning

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-10-30, § 146, att ge förvaltningen i uppdrag att möjligheterna att
införa en social investeringsfond. Vård- och omsorgsutskottet har vid sitt sammanträde 2013-02-18,
§ 33, noterat att behov av ytterligare utbildningsinsatser i frågan behövs, och föreslår att initiativ tas
att genomfi5ra en utbildning för politiker och ledande tjänstemän i samarbete med Fagersta och
Norbergs kommuner.

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja (s) och informerar om vad en sådan utbildning innebär

Tony Bölja (s) föreslår att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda frågan.

Kommunstyrelsen beslutar

att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda frågan och lämna förslag till kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 45 Dnr2013.0058.106

Rekommendation om budget och verksamhetspian för
landstingets hjälpmedelscentrum 2013

Gemensamma nämnden f?5r hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor beslutade 20 12-
12-14 att rekommendera huvudmännen att fastställa föreliggande förslag till verksamhetspian och
budget 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-02-18, § 23, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna verksamhetsplan och budget 2013

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag,

godkänna verksamhetsplan och budget 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§46 Dnr2013.0132.106

Inbjudan till samråd — Norra Västmanlands
Samordningsförbund

1 enlighet med förbundsordningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund, inbjudes den 22
april 2013 till samråd om budget och verksamhet för 2014. Vid mötet kommer även att diskuteras
förbundets strategiska inriktning (mot integrerad samverkan), bokslutet för 2012, samt förändring av
försörjningsmåttet i regionen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19, 1 32, föreslå kommunstyrelsen
att kommunstyrelsen utser två förtroendevalda att jämte kommunchefen representera kommunen
vid samrådet

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen utser Seija Ojala (s) och oppositionen återkommer med namn att jämte
kommunchefen representera kommunen vid samrådet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Li66
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§47 Dnr2013.0189.101

Motion om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till
centrala Skinnskatteberg

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Heléne Jamo (fpl).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-1 8, § 11,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v) och föreslår att motionen överlämnas till förvaltningen
för yttrande.

Kommunstyrelsen beslutar

att motionen överlämnas till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsens sammanträde
den 28 maj 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk#
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§ 48 Dnr2013.0024.101

Medborgarförslag om kommunens bilar

Ett medborgarförslag om att kommunens befintliga bilpark kan ställas om till att köra på
etanol/E85 istället för bensin, har inkommit från Håkan Stenbom, Bysala.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 10,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut
att beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m) och Fredrik Skog (v).

Kommunstyrelsen beslutar

att medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsens sammanträde
den 28 maj 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§49 Dnr2013.0096.1O1

Rapporter

Ordföranden rapporterar från informationsmöte i Riddarhyttan som anordnades av migrationsverket
för allmänheten angående asylboendet där. En uppföljning av det mötet ska göras med ytterligare
ett. Boendet har medfört ett ökat antal resande med buss.

Stig Johansson (s) rapporterar från dialogmöten. Dialoggruppen har genomfört en dialogserie på
Sturehuset och har nu fått tillträde till skolan för att möta ungdomar i åttan.

Carina Såndor (fpl) rapporterar från de politiska partierna på distriktsnivå, att man nu i länet har
enats om att ansöka om att bilda en regionkommun. Varje parti ska förarikra detta i sina led och alla
kommunermåste svara ja för att en ansökan ska kunna göras. Frågan kommer på kommunernas
bord i höst.
Hon informerar vidare från demokratiberedningen i SKL där vallagskominitténs betänkande som
förbättringar till valet år 2014 var på agendan.

Kommunchefen informerar om att parkeringstillstånd kommer att införas på kommunhusets
parkeringar.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Juster,i.Utdragsbestyrkande
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§ 50 Dnr2013.0213.102

Valärenden

Val ska förrättas till uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsutskottet efter
Kristina Bergstedt (fjl).

Carina Såndor (fp!) föreslår att Jan Lejon (fp!) väljs till uppdraget som ersättare i vård- och
omsorgsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar

att Jan Lejon (fp!) väljs till uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsutskottet efter Kristina
Bergstedt (fp!)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§51

Delegationsbeslut

A2
Bostadsanpassningsbidrag
Dnr 2012.1032.274
Dnr 20 12.0835.274
Dnr 20 12.0829.274

A3
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dnr 2012.1046.308
Dur 20 12.1025.308
Dur 20 13.0046.308
Dnr 2013.0033.308

Dnr 20 13.0097.002

A9
Brådskande ärendenlordförandebeslut
Dm 20 13.0059.002, 2 beslut av kommunstyrelsens ordförande

A 17
Kommunkontorets öppethållande för allmänheten
Dm 20 13.0224.002

A21
Yttranden
Dm 2012.1012.101
§26 KS1u, Motion från Norbergs kommun om bildande av “Stor-NVU”- remiss

P8
Anställning
Dm 20 13.0224.002

P15
Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, semester m m
Dm 20 13.0064.002, 9 beslut av sektorchef Arne Hjorth
Dm 2013.0218.002, 2 beslut av sektorchef Per Osterberg
Dm 2013.0217.002, 3 beslut av kommunchef Leena Berglund
Dur 2013.0216.002, 1 beslut av personal-/kanslichef Linda Ahlsén
Dm 2013.0215.002, 4 beslut av enhetschef Bodil Frölich

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 51 forts.

Dnr 2013.0214.002, 4 beslut av enhetschef Sam Hamberg

P 19

Dnr 2013.0122.002

Deltagande i kurser och konferenser
Dnr 2013.0082.002, 1 beslut av sektorchef Arne Hjorth
Dm 2013.0082.002, 2 besluta av enhetschef Bodil Frölich
Dm 2013.0082.002, 1 beslut av personal-/kanslichef Linda Ahlsén
Dm 2013.0082.002, 2 beslut av kommunchef Leena Berglund

E2
inköp av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel när avtal finns
Dm 2013.0125.002, 5 beslut av sektorchef Arne Hjorth

E3
Inköp av varor och tjänster (direktupphandling) inom ramen för budgeterade medel när
avtal saknas
Dm 2013.0083.002, 2 beslut av sektorchef Per Osterberg
Dm 2013.0083.002, 2 beslut av sektorchef Arne Hjorth

E4
Försäljning och kassering av lös egendom till ett värde överstigande ett basbelopp
Dm 20 13.0167.002

E5
Försäljning och kassering av lös egendom till ett värde understigande ett prisbasbelopp
Dm 2013.0126.002

ALK 5
Serveringstillstånd (separat för slutna sällskap)
Dm 2013.0108.002

ALK 19
Beslut om årlig tillsynsplan efter anmälan och beslut enligt kommunala riktlinjer,
villkorsprövning
Dm 2013.0044.221, § 16 KSvou

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 51 forts. Dnr2013.0122.002

SOC 86
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Dnr 20 13.0086.002

SOC 177
Dödsboanmälan
Dnr 20 13.0086.002

R26
Kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall
Dm 20 13.0152.002

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anmälda delegationsbeslut

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 52 Dnr2013.0098.002

Delgivningar

Degerfors kommun
130130 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 130114, § 2 Angående deltagande i
Bergslagsakademin!Dnr 2012.0714.106

Intresseföreningen Bergsiaget
130130 Nominering av ledamöter till föreningens styrelse m.mi’Dnr 2013.0111.106

KGF Västmanland
130125 Kallelse till informationsmöte 130228 om samarbete med JAK-banken /
Dnr 20 12.0307.106

Kommuninvest
130218 Åtagandebesked för 2012/dnr 2013.0185.106

Konkurrensverket
130211 Kommunernas vaifrihetssystem — med fokus på hemtjänst, slutrapport

Landstinget Västmanland
130124 Minnesanteckningar från kollektivtrafikberedningens sammanträde 2013-01-21
130206 Protokoll från kollektivtrafiknänmdens sammanträde 2013-01-28
/Dnr 2013.0139.510
130225 Protokoll från patientnänmdens sammanträde 20 13-02-14

Länsstyrelsen Stockholms län
130226 Utbetalning av statsbidrag till kommuner, förvaltningsområdet för finska språket/Dnr
2013.0207.132

Länsstyrelsen Västmanlands län
120116 Offentligt samråd inom vattenförvaltningen 1 dec 2012-1 juni 2013
/Dnr 2013.0056.422

Mälardalsrådet
130219 Kallelse till Rådsmöte den 31 maj 2013 i Uppsala

Norbergs kommun
130129 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens allmänna utskott 130123, § 16,
Yttrande gällande finansiering av halvtidstjänst ffir BrottsofferjourenlDnr 2013.0 102.106

Skinnskattebergs vägförening
130212 Protokoll från ordinarie föreningsstämma 20 12-03-20, stadgar samt uppgift om betald
mervärdesskatt 2012/Dnr 2013.0157.319

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 52 forts. Dnr 2013. 0098.002

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
130222 Lokalisering av utbildningarna vid SLU, styrelseslut och pressmeddelande
/Dnr 2013.0206.101

Sveriges Kommuner och landsting, SKL
130125 Rapport. Summering av projekt “Framtidens Sverige” som drivits av regeringens
Framtidskomrnission i samarbete med SKL
130207 Verksamhetsplan och budget 2013/Dnr 2013.0144.106
130204 Information om statliga stimulansmedel i överenskommelse som har inriktning på
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
130207 Verksamhetspian och budget 2013
130220 SKL Kornrnentus inbjuder till årsstämma den 24 april 2013 i Stockholm
/Dnr 2013.0144.106

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

§ 52 Dm 2013.0099.101

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor.

Svar till Vanja Leneklint (fjl) på fråga angående kostnaderna för arbetet med översiktsplanen.
Konsultkostnaderna har hittills uppgått till 159 436:94 plus kostnader fZ5r förtroendevalda.

Anmälda deltagare till utbildning “Startpaket ffir hållbar jämställdhet” är Lena Lovén-Rolén (s)
(ersättare Stig Johansson (s)), Heléne Jarno (fpl) (ersättare Staffan Strid (m), Tommy Sunvisson (s),
Pernilla Danielsson (m), Roger Ingvarsson (s) och Lars Carnbrand (ob).

Angelique Nyström (fpl) tar upp frågan att taxorna för sotning som beslutade om 2011, saknas i
taxebilagan till den antagna budgeten för 2013, om det nu var meningen att alla taxor skulle
redovisas där.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


