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Ks au $

135

Dnr20l6l

Analys av vård- och omsorgsförvaltn¡ngens och soc¡al- och arbetsmarknadsförvaltningens ekonomi
Vård- och omsorgschefen samt social- och arbetsmarknadschefen deltar vid sammanträdet och redogör für ftirvaltningarnas ekonomi.
Social- och arbetsmarknad
- barn- och

- prognos 2016:

ungdomsvård

- vuxenvård

-

institutionsplaceringar samt köpt

Vård- och omsorg

boende

- prognos 2016:

- 3 900 tkr
- 2 300 tkr
- I 500 tkr
- 2 500 tkr

hemtjåinst
- särskilt boende
- LSS
-

- 6 000 tkr
- 4 000 tkr
- 2 000 tkr

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $ 136

Dnr 20161371-041

Budgetförslag inför 2017, tekniska kontoret
Tekniska kontorets budgetftirslag ftir 2017 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna tekniska kontorets budgetftrslag ftir 2017 till kommunstyrelsens
budgetberedning.

Ks au $ 137

Drr 2016/370-041

Budgetförslag i nför 2017, d rätselkontoret
Drätselkontorets budgetförslag for 20 I 7 ñreli gger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att överlämna drätselkontorets budgetftirslag ftir 2017 till kommunstyrelsens
budgetberedning.
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Datum
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Kommu nstvrelsens arbetsutskott

Ks au $

138

Dnr20l5l781-101

ranskn i ngs rapport; Förstud ie, Verkstäl I ig het och återrapporter¡ n g av
uppdrag givna av fullmäktige
Kommunens revisorer har låtit genomfüra en ftirstudie avseende i vilken utsträckning
kommunstyrelsen och nämnderna verkställer och återrapporterar uppdrag givna av
kommunfullmäktige.
G

Granskningsrapporten füreli gger.
Arbetsutskottet beslutade 2015-12-01 att remittera åirendet
Stadskansliets yttrande föreligger.

till

stadskansliet ftir yttrande

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom stadskansliets yttrande

Dnr 2015/851-007

Ks au $ 139

Granskningsrapport; Kommunens beredskap för kris och extraordinära
händelser
Kommunens revisorer har låtit granska kommunens beredskap ftir kris och
extraordinåira händel ser.
Granskningsrapporten ftireligger.
Arbetsutskottet beslutade 2016-01-19 att remittera rapporten

till

stadskansliet ftir ftirslag

till yttrande.
Stadskansliets yttrande ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig bakom stadskansliets yttrande.

Dnr 20161372-106

Ks au $ 140

Revisions rapport;

G

rans kn

i

n

g av kol lektivtrafi knäm nden

Landstingets revisorer har låtit granska om kollektivtrafiknämndens styrning, uppftiljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs av kollektivtrafikftirvaltningen är
tillräcklig på en övergripande nivå.
Föreliggande granskningsrapport har överlämnats

till kommunerna i Västmanlands

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet.
Protokolljusteraqlas sign
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Dnr 20141677-287

Ks au $ 141

Renovering av S:t Olovsskolan, etapp 2, byggmötesprotokoll nr 4
Kommunstyrelsen beslutade 20ll-04-28 att uppdra till stadskansliet att låta genomfüra
en utredning av vilka åtgärder som behövs ftir att göra S:t Olovsskolans lokaler mer
åindamålsenliga och till gänglighetsanpassade.

Stadskansliet lät utarbeta fürslag
- etapp 1: Huvudbyggnaden
- etapp 2: Annexet

till

åtgarder

i skolan och projektet indelas i två etapper;

Etapp 1, renovering av huvudbyggnaden, är genomfürd.

Kommunfullmfütige beslutade 20 I 4-12-1 5 att läta genomftira proj ektering ftir
renovering av S:t Olovsskolan etapp 2, annexet, samt att anvisa 2,5 Mkr ftir ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade 2015-11-03, under ftirutsättning att kommunfullmäktige anvisar medel, att anta Stål Bygg AB, som generalentreprenör für renovering av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).

Kommunfullmåiktige beslutade 2015-11-30 att anvisa 42 miljoner kronor für renovering
av S:t Olovsskolans annexbyggnad (etapp 2).
Protokoll byggmöte nr 4 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.

Ks au $

142

Dnr 20I2l3Il-290

Nybyggnation av förskola i kv Hjortronet 2, byggmötesprotokoll nr

l7

Kommunstyrelsen beslutade 2013-0I-17, $ 7, att genomfüra en utredning/projektering
samt en påftiljande entreprenadupphandling avseende byggnationen av en ny ftirskola
omfattande 4 avdelningar på fastigheten Skogsborg 1:1 samt att anslå 2,7 Mkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv ftlr ändamålet.
Arbetsutskottet beslutade 2015-01-07 att anta Stålbygg AB i Köping, som generalentreprenör ftr nybyggnation av ftirskola på del av fastigheten Skogsborg I :1.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-15 att anvisa 33,5 Mkr ur kommunstyrelsens
investeringsreserv ftir ändamålet.

Byggmötesprotokoll nr 17 ftireligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet.
Protokollj

'""ffii'i sign

w

Utdragsbestyrkande
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