Agenda

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

Måndagen den 11 mars 2019

Tid

Klockan 08.30

Plats

Se hänvisning i entrén

1

ÄRENDEN
Val av justerare och beslut om närvarorätt

2

Informationsärenden
Information av kommunchefen/förvaltningen m fl
Information från Region Västmanlands beredningar m m

Beslutsärenden
3

Taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 maj 2019

4

Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kulturoch fritidsnämnden fr o m den 1 april 2019

5

Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m december 2018

6

Skantzen 2019 – 2030 – gemensam målbild – för antagande

7

Upprättande av offentlig gestaltning från Ekomuseum Art Space
– för yttrande

8

Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående hållbar
kultur- och naturvård med häst

9

Regional cykelled längs Strömsholms kanal”– för yttrande

10

Förslag till regional avfallstaxa VafabMiljö Kommunalförbund –
för yttrande

11

Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående långsiktig vattenplanering mm

12

Rapport av ägardirektiv för AB Hallstahem – kommunstyrelsens
uppsiktsplikt

13

Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem – instruktion till om-

DNR o §-nr

budet
14

Kolbäcksdalens pensionsförbunds årsredovisning för 2018 –
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen

15

Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för
2018 – ansvarsfrihet för förbundsdirektionen

16

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2018

17

Årsredovisning 2018 för Hallstahammars kommun, nämndernas
redogörelse över verksamheten 2018 m m

18

Behov av utökade budgetramar inför perioden 2020-2022 – för
kommunstyrelsen

19

Bidrag till Grannsamverkansskyltar - Stöldskyddsföreningen

20

Revisionsrapport ”Granskning av beviljad tid och insats hos
hemtjänstmottagare”

21

Redovisning gällande gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg av ej
verkställda beslut enl 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) kvartal
år 4 2018

22

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
kvartal år 4 2018

23

Underskriftsbemyndigande fr o m 15 mars 2019

24

Trygghetsråd 2019

25

Kallelse till ordinarie stämma med Luftvårdsförbundet i Västmanland – instruktion till ombudet

26

Val av representant i styrgruppen för finskt förvaltningsområde
2019-2022

27

Val till uppdra i ungdomsrådet 2019
Anmälan av meddelande och delegeringsbeslut

Catarina Pettersson
Ordförande

Carina Iwemyr
Sekreterare

