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Avtackni ng

Marianne Engström (s) avtackas av fullmäktiges ordförande efter nära femton år som
förtroendevald i kommunen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§1

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

Ledamöter Närvarande — — — Notering

s Lars Andersson x

fpl Carina Sndor x — — —

s SeijaOjala x — —

f1 JanLejon x — — —

s Nils-Göran Wiberg x — — —

fpl Vanja Leneklint x — — —

s Birgit Holmqvist x — — —

v Fredrik Skog x — —

rn Pemilla Danielsson x — — —

c Anders Andersson x — — —

fl Elisabeth Åberg x — — —

s Stig Johansson x — — -

s Helena Nykänen x — - -

fpl Angelique Nyström x — - -

mp Sofie Werner

5 TonyBölja x — —

fpl Patric Gålbom x — - —

s Charlotte Jansson x — - —

v Helena Werner x — - —

fpl Heléne Jarno x — — —

sd PetriOjala x - — —

rn Boäberg x — — —

c Rolf Andersson x — — —

s Lars-Göran Fammé x — — —

fpl Bertil Leneklint x — — —

s Roger Lindahl
fpl Kristina Bergstedt x — — —

s Roger Jngvarsson x — — —

s Kristina Ohrmér x

Jansson

fpl EvaTurén x — — —

mp Barbro Iliou x — — —

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sknnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjanstgörande ersättare

Ersattare Niirvarande — — Notering

s Klaus Jesse x — —
— tjänstgörande

s Yvonne Krusell-Neld
s Ulf Forsberg
s Olle Femquist
s Tommy Sunvisson
s Lena Lovén-Rolén
fp! Mariann Berg
fp! Aina Ek
fpl Christer Turén
fpl Birgitta Thulin Lejon
fpl Bengt Åberg
v Peter Gammelgård
v Nettan Roth — — —

m Staffan Strid
m Sture Bäcklund
c Carin Hjulström
c Rolf Andersson, Sillbo
mp Sheila Imamovic-Skog x tjänstgörande

mp Karin Lindström

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§2 Dnr 20 12.0930.005

Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun

Förslag till Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska beslutas av
kornmunfullmäktige. Manualen är ett komplement till styrdokumentet “Kommunikationspolicy”
antagen av fullmäktige 2012-04-23, § 32.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-1 1-20, § 167, föreslå komrnunfullrnäktige
att anta dokumentet “Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun”

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02.05, § 10, föreslå kommunfullmäktige
att anta dokumentet “Grafisk manual för Skiniiskattebergs kommun”
att anta devisen “Kulturriket i Bergslagen” som gällande för Skinnskattebergs kommun

Infonnatören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), och framför en önskan om en smärre förändring av
bilden på framsidan av dokumentet. Hon får svaret att detta kommer att beaktas i den slutliga
redigeringen.

Kommunfullmiiktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att anta dokumentet “Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun”

att anta devisen “Kulturriket i Bergslagen” som gällande för Skinnskattebergs kommun
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§3 Dm 20 12.0059.212

Rapport om arbetet med revidering av Översiktsplanen

Kornrnunfiullmäktige beslutade 20 12-02-20, § 9,
upphäva beslutet från 2009-10-26, § 56, att ge tekniska utskottet och miljö- och
byggnadsnämnden uppdraget att utgöra styrgrupp för arbetet
att kommunstyrelsen får uppdraget att tillsätta en politisk styrgrupp som ska leda arbetet med
att ta fram en ny översiktsplan
att kommunstyrelsen får uppdraget att till nästa fullmäktige lägga fram ett förslag till direktiv
för styrgruppens arbete
Kommunfullmäktige beslutade vidare 20 12-04-23, § 33, att anta upprättat förslag till direktiv
för slyrgruppens arbete.

Vid dagens sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) en rapport
i ärendet.

Lars Andersson (s) avger rapport från arbetet med Översiktsplanen, och meddelar bl. a att ärendet
kommer att föras till beslut i fullmäktige under år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna
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§ 4 Dnr2013.00l1.042

Förändring av tidpunkt för delårsbokslut

Ekonomichefen har i en skrivelse framfört en begäran om ändrad tidpunkt för upprättande av
delårsbokslut.
Inför år 2012 fördes diskussioner om att lägga delårsbokslutet till en annan tidpunkt än tidigare,
från per den sista juni till per den sista augusti. Det innebär fördelar jämfört med tidigare då det
inte kolliderar med semestermånaden juli. Genom ett påpekande från revisionen i samband med
delårsbokslutet 2012, framkom att ett specifikt politiskt beslut saknades för byte av
redovisningsperiod.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 013-01-15, § 1, föreslå kommunfullmäktige
att byte av redovisningsperiod görs från per den 30 juni till per den 31 augusti

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 3, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att byte av redovisningsperiod görs från per den 30 juni till per den 31 augusti

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Rolf Andersson (c),
och Pemilla Danielsson (m)

Vanja Leneklint (fpl) anför kommunallagens bestämmelser om kommunal redovisning.
Delårsrapporten är viktig för att fullmäktige i tid ska se till om något måste korrigeras, och att
den kommer samtidigt med budgeten i november är alltför sent på året.
Vanja Leneklint (fpl) yrkar avslag på förslaget.

Lars Andersson (s) anför att frågan varit beredd i två instanser där partierna varit eniga, och där
man också har beslutat att en ekonomisk rapport ska ges till fullmäktige på sammanträdet i juni
månad.
Lars Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Skog (v) anför att ett delårsbokslut måste göras enligt lag, medan en delårsrapport kan
ges på begäran. Det är kommunstyrelsens sak att följa upp ekonomin och snabbt agera när något
är på väg att gå fel i budgeten.
Fredrik Skog (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Rolf Andersson (c) och Pernilla Danielsson (m) yrkar bifall till Vanja Leneklints (fpl) yrkande
om avslag på förslaget.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

9/
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§4 forts. Dnr2013.0011.042

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med bifall av Lars Andersson
(s) och Fredrik Skog (v) mot Vanja Leneklints (fpl) m.fl. avslagsyrkande, och finner att
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och verkställs.

Voteringen utfaller så att 16 ledamöter röstar för kommunstyrelsens förslag och 15 ledamöter emot.

Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att byte av redovisningsperiod görs från per den 30juni till per den 31 augusti

Bo Öberg (m), Carina Såndor (fpl), Jan Lejon (fpl), Vanja Leneklint (fpl), Pemilla Danielsson (m),
Anders Andersson (c), Elisabeth Åberg (fpl), Angelique Nyström (fp!), Patric Gålbom (fp!), Heléne
Jamo (fpl), Rolf Andersson (c), Bertil Leneklint (fp!), Kristina Bergstedt (fp!) och Eva Turén (fp!)
reserverar sig mot beslutet.

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

,/7
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§ 5 Dnr2013.0031.206

Komplettering av taxor och avgifter 2013

Förslag till komplettering av taxor och avgifter för 2013 inom sektor teknik och service, har
upprättats och ska beslutas av fullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, § 4, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till komplettering av taxor 2013

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 6, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till komplettering av taxor 2013

Förslag till taxor enligt nedan har saknats i beslutsunderlaget för 2013 års budget.
Hyreshöjningarna följer främst av ökade kostnader för löner och entreprenadarbeten.
Portionspriserna följer av ökade råvarukostnader och ökade personalkostnader.
Föregående års priser inom parentes.

Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att hyror för lägenheter i Hemgårdens +65-boende uppjusteras med 3 %

att hyror för lägenheter i Kungsgården uppjusteras med 3 %

att portionspris Centralköket för helinackordering i äldreomsorgen per dygn är 105 kr (100)

att portionspris Centralköket för helinackordering i särskilt boende är 105 kr (100)

att portionspris Centralköket för helinackordering rehab, Viljan är 110 kr (105)

att portionspris Centralköket för skola och fritidshem är 24 kr (23)

att portionsprjs för Centralköket för förskola är 22 kr (21:66)

att portionspris Centralköket för hemtjänsten är 37 kr (35)

att portionspris för Centralköket för lunchservering är 37 kr (35)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 6 Dnr2013.0042.012

Revidering av kommunens målstyrningsmodell

Kommunstyrelsens ordförande har i en skrivelse framfört förslag till revidering av nuvarande
modell för målstyrning.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottets beslut 20 13-01-15, § 4, förslag till kornmunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 7, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att Vision för Skinnskattebergs kommun antas av kommunfullmäktige i samband med varje ny
mandatperiod, visionen ska vara långsiktig
att Inriktningsmål med effektmål ska utarbetas av kommunstyrelsen och antas av fullmäktige i
början av varje mandatperiod, inriktningsmålen ska ses över och revideras i början av varje år inför
budgetprocessen samt att i samband med att beslut tas om inriktningsmål ska ett eller flera
effektrnål fastställas till respektive inriktningsmål
att Aktiviteter som ska genomföras för att nå inriktningsmål och effektmål utarbetas av
förvaltningen och redovisas till kommunstyrelsen i den årliga budgetprocessen

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), och redogör för de föreslagna förändringarna, samt föreslår
att ordet inriktningsmål nu stryks i tredje attsatsen i kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att Vision för Skinnskattebergs kommun antas av kommunfullmäktige i samband med varje ny
mandatpenod, visionen ska vara långsiktig

att Inriktningsmål med effektmål ska utarbetas av kommunstyrelsen och antas av fullmäktige i
början av varje mandatperiod, inriktningsmålen ska ses över och revideras i början av varje år
inför budgetprocessen, samt att i samband med att beslut tas om inriktningsmål ska ett eller flera
effektmål fastställas till respektive inriktningsmål

att Aktiviteter som ska genomföras för att nå effektmål utarbetas av förvaltningen och redovisas
till kommunstyrelsen i den årliga budgetprocessen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L
;
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§ 7 Dnr2013.0008.046

Princip angående Hernfrid Barks kulturstipendiefond

Avkastningen som utgör stipendiesumman för Hernfrid Barks kulturstipendium har under senare
år varit mycket liten, vilket medfört att stipendiet inte delats ut årligen utan först när en tillräckligt
stor summa har genererats. Detta har då varit föremål för politisk behandling och beslut varje år de
senaste åren.
För att få en rutin när stipendiet i fortsättningen ska delas ut, föreslås att Hernfrid Barks
kulturstipendium i fortsättningen delas ut när den totala disponibla räntesumman uppgår till minst
5 000 kronor, samt att den summa som då ska utdelas, tillsvidare ska vara 5 000 kronor.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 6, föreslå kommunstyrelsen
att Hemfrid Barks kulturstipendium i fortsättningen delas ut de år när den totala disponibla
räntesumman uppgår till minst 5 000 kronor
att den summa som då ska delas ut tillvidare ska vara 5 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 8, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att Hemfrid Barks kulturstipendium i fortsättningen delas ut de år när den totala disponibla
räntesumman uppgår till minst 5 000 kronor
att den summa som då ska delas ut tillvidare ska vara 5 000 kronor

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och redogör för bakgrunden till förslaget, samt yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att Hemfrid Barks kulturstipendium i fortsättningen delas ut de år när den totala disponibla
räntesumman uppgår till minst 5 000 kronor

att den summa som då ska delas ut tillvidare ska vara 5 000 kronor

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr2012.0020.106

Reviderat Reglemente för Gemensamma nämnden för
lönesamverkan (Lönenämnden)

Förslag till revidering av Reglemente för Gernensannna nämnden för lönesamverkan
(Lönenämnden) har upprättats.
Förslaget innebär tillägg av tre nya paragrafer i reglernentet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 11, föreslå kornmunfullmäktige
att anta förslaget till nytt reviderat Reglemente för Gemensamma nämnden för lönesarnverkan

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-05- 12, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta förslaget till nytt reviderat Reglernente för Gemensamma nänmden för lönesainverkan

Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att anta förslaget till nytt reviderat Reglemente för Gemensamma nämnden för lönesarnverkan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr 2012.0106.101

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg i Hed

Ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg med belysning mellan Hedvallen och
f.d Heds skola, har inkommit från Anita Enlund, Spaboda, Koisva.
1 beredningen av motionen föreligger ett yttrande från sektorschef teknik och service.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-20, § 18,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning

Ledningsutskottet beslutade 2012-05-08, § 75,
att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 19juni 2012 lämna en
sammanfattning av hur kommunen skulle kunna arbeta med det förslag som framförts
att överlämna ärendet till komrnunstyrelsen

Konirnunstyrelsen beslutade 2012-06-19, § 85,
att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt beredning enligt ledningsutskottets förslag för
att bli ett förslag till svar på medborgarförslaget
att ärendet åter tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2012

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 176, föreslå kommunfullmäktige
att medborgarförslaget ska beaktas i översiktsplanarbetet
att sektorchefens yttrande medföljer svaret till förslagsställaren

Kommunfullmäktige beslutar, enligt kommunstyrelsens förslag

att medborgarförslaget ska beaktas i översiktsplanarbetet

att sektorchefens yttrande medfölj er svaret till förslagsställaren

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10 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.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut

att beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr2013.0189.1O1

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Bilaga.
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§12

Entlediganden

Dnr 2012.1045.102
Carin Hjulström (c) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige.

Fullmäktige har att entlediga henne och hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Dnr 2013.0061.102
Kristina Bergstedt (fpl) har inkormnit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Carin Hjulström (c) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hos länsstyrelsens begära ny röstsammanräkning

att entlediga Kristina Bergstedt (fpl) från uppdraget som ersättare i konimunstyrelsen, vilket även
inkluderar uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 13 Dnr2013.0148.102

Valärenden

Val ska förrättas till uppdrag som ledamot/vice ordförande i valnämnden efter Ingemar
Johansson (c).

Val ska förrättas till uppdrag som ordinarie ombud till VafabMiljö AB bolagsstämma efter
Ingemar Johansson (c).

Val ska förrättas till uppdrag som ersättare i kon-imunstyrelsen efter Kristina Bergstedt (fp!).

Valberedningens ordförande Nils-Göran Wiberg (s), föredrar valberedningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar, enligt valberedningens förslag

till uppdraget som vice ordförande i valnämnden välja Rolf Andersson, Sillbo (c)

att till uppdraget som ordinarie ombud till VafabMiljö AB bolagsstämma välja Ulf Kjellin (c)

att till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen välja Jan Lejon (fpl)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 14 Dnr2013.0118.007

Anmälan från revisorerna

Revisorerna har 2013-02-0 1 till kommunfullmäktige överlämnat Anmälan angående
verkställigheten av beslut om nytt vattenverk i Färna och överföringsledning från Färna till
Skinnskatteberg.

1 ärendet yttrar sig å revisionens vägnar Henry Bäck (v) och ger kommentarer till den inlämnade
skrivelsen.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (fpl), Fredrik Skog (v) och Sheila Imamovic-Skog (mp).

Carina Sindor (fp!) anför att fullmäktiges ledamöter (fpl), (m) och (c) tar anmälan på stort allvar,
och instämmer i kritiken som säger att kommunen är dålig på att vara projektägare, driva stora
projekt och följa upp dem.

Carina Såndor (fpl) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för målinriktad
proj ektstyrning, som beskriver hur stora och resurskrävande projekt kan planeras, organiseras och
följas upp på ett bra sätt, samt att få lämna en skriftlig kommentar bilagt protokollet som särskilt
yttrande.

Fredrik Skog (v) yrkar att ärendet skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Ordföranden ajournerar sammanträdet i tio minuter för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning,
att ärendet kommer åter berett till fullmäktige den 29 april, samt att Carina Såndors (fl) begäran
om särskilt yttrande till protokollet bifalles.

Carina Såndor (fpl) yrkar bifall till ordförandens förslag och att förslaget till lösning beaktas när
presidiet bereder ärendet.

Sheila Imamovic-Skog (mp) finner det anmärkningsvärt att man tillåter att yrkanden läggs i ett
ärende som inte är berett.

Fredrik Skog yrkar avslag på Carina Såndors (fp!) tilläggsyrkande att skicka med direktiv till
presidiets beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
20 13-02-18 sid. 19

§ 14 forts. Dnr 2013.0118.00

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige kan besluta att ärendet överlämnas till
fullmäktiges presidium för beredning, att ärendet kommer åter berett till fullmäktige
den 29 april, samt att Carina Såndors (fpl) begäran om särskilt yttrande till protokollet bifalles,
och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer därefter frågan om någon är där emot, och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden finner slutligen att fullmäktige beslutat att ärendet överlämnas till
fullmäktiges presidium för beredning, att ärendet kommer åter berett till fullmäktige
den 29 april, samt att Carina Såndors (fpl) begäran om särskilt yttrande till protokollet
bifalles.

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet överlämnas till fullmäktiges presidium för beredning

att ärendet kommer åter berett till fullmäktige den 29 april

att Carina Såndors (fpl) begäran att få lämna en skriftlig kommentar bilagt protokollet som
särskilt yttrande bifalles

Fredrik Skog (v), Sheila Imamovic-Skog (mp) och Barbro Iliou (mp) reserverar sig mot att
förslaget till lösning beaktas när presidiet bereder ärendet.

Bilaga.
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Kommunfullmäktige 2013-02-18 sid. 20

§ 15 Dnr2013.0149.002

Del g ivn ingar

Ekomuseum Bergslagen
121219 Styrelseprotokoll från sanimanträde 2012-12-14

Försvarsmakten
121215 Angående förändringar i försvarsmaktens organisation/Dnr 2012.1028.169

Landstinget Västmanland
121115 Protokoll från Patjentnämndens sammanträde 2012-11-01/Dnr 2012.0516.106
121206 Protokoll från Kollektivtrafiknämndens sammanträde 20 12-1 1-16/
Dnr 2012.0605.5 10
120116 Protokoll från Gemensamma nämnden för hj älpmedelsvcrksamheten och andra
samverkansfrågor sammanträde 2012-12-1 4/Dnr 2012.0016.106
130117 Protokoll från Patientnämndens sammanträde 2012-12-1 3/Dnr 2012.0516.106

Länsstyrelsen i Västmanland
121116 PM angående ökat behov av platser i kommunerna för mottagande av nyanlända flyktingar
2013/Dm 2012.0877.139
121210 Protokoll angående Ny ledamot i kommunfullmäktige Skinnskatteberg Helena Nykänen (s)
efter avgången ledamot Marianne Engström (s), samt ny ersättare Lena Lovén-Rolén (s) till och med
31 oktober 2014/Dm 2012.0994.102

Norra Västmanlands Samordningsförbund
121211 Protokoll från styrelsens sammanträde 2012-1 1-26/Dm 2012.0012.106

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
121218 Protokoll från Förbundsdirektionens sammanträde 2012-12-12

Skinnskattebergs kommun
121213 Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2012-11-22
130103 Protokoll från miljö- och byggnadsnänmdens sammanträde 2012-12-12
121211 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-04
121211 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2012-12-04, § 172 Revidering av
Upphandlings- och inköpspolicy
130207 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-05

Sveriges Kommuner och landsting, SKL
130104 Styrelsens beslut nr 14, Overenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre 2013/Dm 2012.0013.106
130104 Styrelsens beslut nr 15, Overenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2013
120104 Styrelsens beslut nr 16, Overenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
130121 Skrifter om Ungas etablering och kommunernas informationsansvar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1/;



Skinnskattebrgs
JkönihiU Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-02-18 sid. 21

§ l5forts. Dnr2013.0149.002

Västmanland-Dalarna Lönenämnd
121217 Protokoll från Lönenämndens sammanträde 2012-1 1-26/Dnr 2012.0020.106

Västmanlands Kommuner och Landsting
121203 Protokollsutdrag från sammanträde 2012-11-23, § 2 Komplettering avtal hemsjukvård/Dnr
20 12.0196.003
130118 Underrättelse om förbundsmöte 2013/Dnr 2013.0065.106

Västmanlands läns Kreditgarantiförening
130125 Protokoll från extra stänima den 15 oktober 2012/Dnr 2012.0307.106

Kommunfullmiiktige beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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SkinnskattebeF
kommun

Kommunfullmäktige Voteringslista
20 13-02-18

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 0-2014

Ersittare Närvaro § 4 § § Notering
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

s Klaus Jesse x tjänstgörande
s Yvonne Krusell Neld
s Ulf Forsberg
s Olof Fernqvist
s Tommy Sunvisson
s Lena Lovén-Rolén
fp! Marianne berg
fpl Aina Ek
fpl Christer Turén
fpl Birgitta Thulin Lejon
fp! Bengt Åberg
v Peter Gammelgård
v Nettan Roth
m Staffan Strid
m Sture Bäcklund
c Carin Hjulström
c Rolf Andersson, Si!lbo
rnp Shei!a Imamovic Skog x tjänstgörande
mp Karin Lindström
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Skinnskatteb!

Sektor teknik & service

Medborgarförslag om gång- och cykelväg i Hed,
Förslag till svar från kommunstyrelsen:

121129

Anita Enlund, Spaboda, har inkommit med ett medborgarförslag om anläggande av
en gång- och cykelväg mellan Hedvallen och f.d. Heds skola, en sträcka på knappt
två kilometer.

Frågan om nya gång- och cykelvägar är viktig och förvaltningen delar
förslagsställarens önskan. Jag kan dock konstatera att några medel för
genomförande inte finns i förvaltningens budget.

1 den mån medel i framtiden kan frigöras för satsningar i gång- och cykelnätet är det
viktigt att dessa investeringar används rationellt.
Länsstyrelsen har påbörjat arbete för att tillsammans med kommunerna och
kringliggande län utarbeta av en regional cykelstrategi. Förutom den samordnande
funktionen en sådan plan har, är det troligt att statliga medel kommer att fördelas för
förbättringar i cykelnätet.
För såväl lokala kommunikationer som mer turistinriktade sådana är sträckningarna
utmed våra huvudvägar viktiga och det är troligt att den föreslagna sträckningen, som
en del av den nord-sydliga kommunikationen, kommer att finnas med i diskussionen.

iget bör tas som en utgångspunkt för en allmän beredning om
m cykel- och gångtrafiksstrategi. Detta för att vi på ett bra sätt skall

vår byQels-4ntressen i denna fråga.

Postadress Besöksadress
Box 101 Kyrkvägen7
739 22 SKINNSKATTEBERG

Telefon
0222-450 00

Telefax Postgiro
0222-450 90 1 47 30-6

kom m une n
kunna

ik & service

Bankgiro
813-2227
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Till kommunfullmäktige 1 Skinnskatteberg 2013-02-18

MOTION

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

En kombinerad gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till centrala Skinnskatteberg är
viktig för oss i norra länsdelen, där bebyggelsen till största delen består av gårdar i
jordbruksbygd. En sådan led skulle betyda mycket framför allt för våra barn, som då
på ett säkert sätt skulle kunna förflytta sig på cykel från hemmet till centralorten.
Leden skulle också främja turistnäringen genom att erbjuda fina naturupplevelser per
cykel eller till häst.

Som läget är nu kan vi endast ta oss fram via länsväg 233, där många långtradare och
andra stora lastbilar kör, ofta mycket fort, och där vi inte kan tillåta våra barn att
ensamma ta sig fram gående eller per cykel. Flera cyklister och mopedister har åkt av
vägen på grund av baksug från omkörande fordon.
Mycket sällan håller den motorburna trafiken sig till tillåtna 80 km/tim.

Det är mycket länge sedan det satsades något på oss 1 den norra länsdelen, där många av
oss varken kan använda fast telefon eller se på TV.

Tilltänkta sträckor:

NY: från Plöjningen till Nedre Borgfors
Befintlig: Nedre Borgfors — l3aggbyn (gamla Baggåvägen)

NY: Baggbyn — Svarvarbokorset (sönderkörd)
Befintlig: Svarvarbokorset — Harplekartorp (gamla Baggåvägen)

NY: från Harpiekartorp, Sotebo till Baggbron
Befintlig: från Baggbron, Godkä rra, Mathällen

NY: från Mathällen till Q-star 1 Skinnskatteberg

Ett ytterligare önskemål är att Skinnskattebergs kommun arbetar tillsammans med
Smedjebackens kommun för anläggande av gång-, cykel och ridväg från Plöjningen till
Malingsbo.

/

Helene Jarno, folkpartiet liberalerna



S kommun
Skinnska
iffIun 1

jJ&L

MEDBORGARFÖRSLAG

(Läs först anvisningarna under länken medboigarförslag)

Mitt förslag handlar om: (ämne)

Kommunens bilar

Mitt förslag är:
Jag tycker att det är bra om kommunens befintliga bilpark kan stallas

till att köra på etanol/E85 istället för bensin.

Det är bättre för miljön och kommunen kan spara pengar genom att använda ett

billigare bränsle.

Företaget tankaetanol.nu (www.e85ffv.se) säljer konverteringssatser för strax över

2.000 kr/st, den kostnaden borde betala sig ganska snabbt med besparingarna på

det billigare bränslet.

Ort och datum Iamteckning

Bysala 2013-01-09

Namnf’örtydligande

Håkan Stenbom

Adress
Bysala 12

731 15 Kolsva
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SKFNNSKATTEBERGS KOMMUN 21113 2 fl 1 2013-01-30
Revisorerna ,JJ/3 9// 2
Till Kommunfullmäktige

Anmälan angående verkställigheten av beslut om nytt vattenverk i Färna och överfö
ringsledning från Färna till Skinnskattebcrg

Komniunfullmäktige beslöt 2010-02-22 enligt förslag från kommunstyrelsen att anlägga nytt
vattenverk i Fäma och överföringsledning från Färna till Skinnskatteberg. Kostnaden beräk
nades till 15,5 miljoner kronor. Kostnaderna för projektet har därefter successivt ökat. 1
december 2012 hade 31,6 miljoner kronor bokförts på projektet, d v s dubbelt så mycket som i
fullmäktiges första beslut. 1 budgeten för 2011 anvisade fullmäktige 22 miljoner kronor, vilket
i budget för 2012 höjdes till 24,5 miljoner kronor.

Medelsanvisningen till projektet har genomgående hanterats i budgeten. Någon särskild redo
visning av de ökande kostnaderna har inte givits till fullmäktige. Det är i efterhand uppenbart
att dcii ursprungliga kostnadskalkylen var bristffihlig. Det är också uppenbart att underlaget för
fullmäktiges anslagsbeslut varit magert. Revisorerna har vid flera tillf’allen tillsammans med
komniunstyrelsens ordförande, kommunchefen, sektorchefen, verksamlietsansvarig och den
av kommunen anlitade konsulten försökt bringa klarhet i vari kostnadsökningen består. Det
har inte varit möjligt att få en tydlig redovisning av kostnadsökningen.

Lagen om offentlig uppl]andling (LOU) syftar till att genom konkurrens och en rättssäker
upphandlingsprocedur garantera effektivt användande av allmänna medel. För
försörjuingssektorerna finns lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster (LUF). LUF har samma syften som LOU men ett något flexiblare
förfaringssätt. Vi kan konstatera, att det här projektet i huvudsak inte upphandlats enligt LOU
eller LUF. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslöt 2011-05-10 att projektet skulle
organiseras som “partnering”. Detta innebär att man upphandlar en samordnande byggmästar
eller partneringtj änst. Uppdraget till den entreprenör som antas är att inom en given ram
(“riktvärde”) plus arvode genomföra projektet. Incitament för uppdragstagaren att hålla sig
inom riktvärdet skapas genom överenskommelse att fördyringar respektive förbilliganden ska
delas mellan uppdragsgivare och —tagare. Riktvärdet angavs i förfrågningsunderlaget till 19
miljoner.

Ett anbud inkom från Anjo bygg AB. Det ska observeras, att upphandlingen endast avsåg
Anjo byggs saniordnande roll och kostnadsmässigt endast arvodet för denna uppgift — 2,5
miljoner. 1 projektets första fas höjdes efter förhandlingar mellan kommunen biträdd av en
konsult och den antagna entreprenören riktvärdet till 24,5 miljoner. De direkta kostnaderna
för projektet upphandlades därefter av Anjo bygg och inte som offentlig upphanclling. Enligt
litteraturen bör riktvärdet konkurrensutsättas. Vi kan inte finna att det har skett.

Till detta ska läggas att kommunen i upphandlingsfasen och under hela projekttiden har
biträtts av en konsult. Såvitt vi kan se har inte någon offentlig upphandling skett av dessa
tjänster.

Det bedöms att den valda modellen “partnering”, som innebär att projektet huvudsakligen
upphandlas utan att offentlig upphandling (LOU eller LUF) tillämpas är laglig. Vi är dock inte



övertygade om det lämpliga i att man på det här sättet “rundar” den lagstiftning som syftar till
effektivitet och rättssäkerhet.

Vi anser också att det finns frågetecken kring upphandlingen av själva partneringstjänsten.
Flera presumtiva anbudsgivare hämtade anbudshandlingar men endast ett anbud inkom. Det
visade sig redan i den första fasen som ledde fram till beställning av partneringstjänsten att
riktvärdet var betydligt högre än vad som angetts i förfrågningsundelaget. Det framgår också
av dokument att detta förhållande redan dessförinnan var känt av kommunens konsult. Det är
möjligt att det förhållandevis låga riktvärdet i förfrågningsunderlaget har avskräckt tänkbara
anbudsgivare att avstå från att länma anbud. Vi vet inte om Anjo bygg kände till de verkliga
förhållandena när de lämnade sitt anbud, men om så var fallet kan de ha kommit att gynnas på
ett i vår mening otillbörligt sätt.

Till detta kan läggas ett antal formella fel i samband med upphandlingen. Dessa påpekades i
vår tidigare (2012-06-04) granskning av besluts- och genomförandeprocessen avseende byg
gandet av överföringsledningen från Färna.

Sammanfattningsvis vill revisorerna fhsta fiallmäktiges uppmärksamhet vid:

• Att den ursprungliga kostnadskalkylen för projektet var bristfhllig.

• Att underlag för fullmäktiges olika beslut om tilldelning av medel haft brister.

o Att redovisningen av projektets kostnader under projekttiden har varit bristfhllig.

• Att de metoder som använts vid upphandlingen är betänkliga då de medfört att
huvuddelen av projektet ej upphandlats enligt LOU eller LUF

• Att det fiims kvarstående oklarheter om upphandlingen av såväl konsulttjänsten
som partneringtj änsten.

Eftersom kommunstyrelsen ytterst får ansvara för genomförandet av projektet, menar vi att
det är viktigt att kommunstyrelsen i framtiden, när andra stora projekt ska genomföras, etable
rar en tydligare politisk projektstyrning.

Gunnar Ahi

Sven-Göran Joh nsson

Harald Brob

Henry Bäc

Hans Lindkvist
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Till Kommunfullmäktige från Allians för Skinnskatteberg, 2013-02-18

Kommentar till ärende 17: Anmälan från revisorerna angående
verkställigheten av beslut om nytt vattenverk i Färna och
överföringsledning från Färna till Skinnskatteberg

När vi läser revisorernas kritik av ovanstående ärende, kan vi konstatera att
Skinnskattebergs kommun är dålig på att vara projektägare och uppdragsgivare i stora,
resurskrävande projekt. Det finns brister i det mesta, såsom t.ex. beslutsunderlag,
upphandlingsförfarande, verkställighet och uppföljning.

Vi instämmer med kritiken och anser att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör

ta den på största allvar. Kommunen måste hantera stora projekt och skattebetalarnas
pengar på ett mer professionellt sätt.

Därav yrkar Allians för Skinnskatteberg, (fp), (c) och (m)

kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för målinriktad
projektstyrning, som beskriver hur stora och resurskrävande projekt kan
planeras, organiseras och följas upp på ett bra sätt.

gm./ Carina Sändor (fp)


