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Beslutande Enligt förteckning § 31

Övriga deltagare Göran Wänglöf, förbundschef, Norra Västmanland Utbildningsförbund, § 32
Linnéa Lannerstedt, styrelseordf Norra Västrnanlands Samordningsförbund, § 33
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Harald Broberg (c), ordf revisionen, § 35
Gunnar Ahl (m), vice ordf revisionen, § 35
Henry Bäck (v), revisor, § 35
Hans Lindkvist (s), revisor, § 35
Sven-Göran Johansson (ob), revisor, § 35
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Agneta C. Lundberg, kommunsekreterare

Utses att justera Roger Lindahl (s) och Elisabeth Åberg (fpl)
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Allmänhetens frågestund

Kommunchefen besvarar frågor om dricksvatten som Raimo Mylläri ställde vid förra sammanträdet
den 13 maj.

Olle Fernqvist ställer idag en fråga som också gäller dricksvattnet, vilken besvaras av
konmiunchefen.
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§31

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

Ledamöter Närvarande — — — Notering

s Lars Andersson x — — — Ej tjänstgörande § 35
fi1 Carina Srndor x — —

— Ej tjänstgörande § 35
s Seija Ojala x — —

— Ej tjänstgörande § 35
f1 JanLejon x — —

s Nils-Göran Wiberg x —

f1 Vanja Leneklint x — —
— Ej tjänstgörande § 35

s Birgit Holmqvist x — — —

v Fredrik Skog x — — — Ej tjänstgörande § 35
rn Pemilla Danielsson x — — — Ej tjänstgörande § 35
c Anders Andersson x — —

f1 Elisabeth Åberg x — —

s Stig Johansson x — —
— Ej tjänstgörande § 35

s Helena Nykänen x — — - Ej tjänstgörande § 35
fpl Angelique Nyström x — — - Ej tjänstgörande § 35
rnp Sofie Werner

s TonyBölja x — — -

fpl Patric Gålbom

s Charlotte Jansson x — — —

v Helena Werner x — —
— § 3 1-35

fl Heléne Jarno x — — — Ej tjänstgörande § 35
sd Petri Ojala

rn BoÖberg x

c Rolf Andersson x — —
— Ej tjänstgörande § 35

s Lars-Göran Fanmié x — — —

f1 Bertil Leneklint x — — — Ej tjänstgörande § 35
s Roger Lindahl x — — —

fjl Kristina Bergstedt x — —
— Ej tjänstgörande § 35

s Roger Ingvarsson x — —
— Ej tjänstgörande § 35

s Kristina Ohrmér x
Jansson

fpl Eva Turén x —
— § 3 1-35

mp Barbro Iliou

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjänstgörande ersättare

Ersättare Närvarande — — — Notering

s Klaus Jesse x Tjänstgörande § 35
s Yvonne Krusell-Neld
s Ulf Forsberg

s Olle Fernquist x — — — Tjänstgörande § 35
s Tommy Sunvisson

s Lena Lovén-Rolén
fpl Mariann Berg x — Tjänstgörande
fpl Aina Ek x — — Tjänstgörande § 35-45
fpl Christer Turén

fl Birgitta Thulin Lejon x — — — Tjänstgörande § 35
fl Bengt Åberg x — — - Tjänstgörande § 35
v Peter Gammelgård x — — - Tjänstgörande § 3 6-45
v Nettan Roth

m Staffan Strid

m Sture Bäcklund

c Rolf Andersson, Sillbo x — — - Tjänstgörande § 35
c Ulf Kjellin

rnp Sheila Imamovic-Skog x — — - Tjänstgörande
mp Karin Lindström x Tjänstgörande § 3 1-34, 36-

45

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§32 Dnr2013.0390.106

Årsredovisning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund 2012

Årsredovisning 2012 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har upprättats.
Direktionen för NVU har 2013-03-25, § 12, beslutat att fastställa årsredovisning 2012 samt
överlämna densamma till medlemskommunerna och, som tidigare beslutats, revisorerna.
Kommunfullmäktige i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg ska godkänna årsredovisningen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 83,
att överlämna årsredovisningen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2012
till kommunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 87, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning 2012 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU
att bevilja förbundets ledning och direktion ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

Förbundschefen föredrar ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunst3relsens förslag

att godkänna årsredovisning 2012 för Norra Västrnanlands Utbildningsförbund, NVU
att bevilja förbundets ledning och direktion ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

Justerandes sign.. Utdragsbestyrkande
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§33

Årsredovisning för Norra Västmanlands
Samordningsförbund 2012

Dnr. 2013.0154.042

Årsredovisning 2012 för Norra Västmanlands Samordningsförbund, NVSarn, har upprättats.
Sarnordningsförbundets styrelse har 2013-03-18, § 5, beslutat fastställa årsredovisning 2012
och att årsredovisningen överlänmas till huvudmännen.
Årsredovisningen ska godkännas av respektive medlem ingående i förbundet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 84, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för Norra Västrnanlands Samordningsförbund 2012

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 88, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund 2012

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

Styrelsens nya ordförande presenterar sig.

Sarnordnaren föredrar ärendet.

Kommunfnllniäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna årsredovisningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund 2012
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet
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§ 34 Dnr 2013.0287.106

Årsredovisning Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2012

Årsredovisning 2012 för Västmanland-Dalarna Lönenärnnd har upprättats. Lönenämnden
har 20 13-02-33, § 2 beslutat godkänna årsredovisningen samt föreslår att överskottet förs
över till lönenänmdens budget 2013.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska godkänna redovisningen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 85, föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Västmanland-Dalarna lönenämnd 2012

Konm-iunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 89, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
jt godkänna årsredovisningen för Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2012

Lönechefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt föreslår att fullmäktige godkänner att överskottet på 176 000 kr överförs till lönenämndens
budget 2013

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för Västmanland-Dalarna Lönenänmd 2012
att godkänna att överskottet på 176 000 kr överförs till lönenämndens budget 2013
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§ 35 Dnr2013.0361.042

Årsredogörelse och bokslut 2012 för Skinnskattebergs
kommun

Årsredogörelse och bokslut 2012 har uppriittats och ska beslutas av konmmnfullmäktige.

1 beslutsunderlaget ingår dokumenten
Årsredogörelse och bokslut 2012
Granskning av bokslut och årsredovisning (revisionsrapport)
Protokollsutdrag från kornrnunfullrnäktiges sammanträde 2013-05-13, § 17
Förslag från kommunfullinäktiges presidium
Yttrande från kommunstyrelsen till fullmäktiges presidium
Revisionsberättelse 2012 från revisorerna Harald Broberg (c), Gunnar Ahl (in)
och Sven-Göran Johansson (ob)
Revisionsberättelse 2012 från revisorerna Henry Bäck (v) och Hans Lindkvist (s)
Revisionsrapport över årsredovisning 2012 från revisorerna Harald Broberg (c)
och Gunnar Ahi (m) till kommunstyrelsen, för kännedom till kommunfullmäktige

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-03-26, § 43,
att föreslå komrnunfullrnäktige att godkänna den upprättade årsredogörelsen och bokslut 2012

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-16, § 58, enligt ledningsutskottets och Carina Såndors (fp!)
förslag
att föreslå komrnunfullmäktige att godkänna den upprättade årsredogörelsen och bokslut 2012
att ekonomichefen redogör för ärendet på komrnunfullmäktiges sammanträde 2013-04-29

Kommunfullinäktige beslutade 2013-05-13, § 17,
bord1ägga årsredovisning och bokslut 2012 för att godkännas på kommunfullmäktige ijuni

Seija Oj ala (s) anmäler jäv och överlämnar ordförandeklubban till 1:e vice ordföranden.

Lars Andersson (s), Carina Sindor (fpl), Vanja Leneklint (fpl), Fredrik Skog (v), Pernilla
Danielsson (m), Stig Johansson (s), Helena Nykänen (s), Angelique Nyström (fpl), Tony Bölja (s),
Heléne Jarno (fpl), Rolf Andersson (c), Bertil Leneklint (fpl), Kristina Bergstedt (fpl) och Roger
Ingvarsson (s), anmäler jäv och deltar inte i behandling av och beslut i ärendet.

Ordföranden redogör för ärendet i sin helhet samt revisorernas respektive förslag om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

9
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§ 35 forts. Dnr 2013.0361.042

Revisorerna Harald Broberg (c), Gunnar Ahi (in) och Sven-Göran Johansson (ob) avstyrker i sin
revisionsberättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen på grund av bristande
uppföljning och intern kontroll vid besluts- och genomförandeprocess avseende byggandet av
överföringsledning och vattenverk.
De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga nämnder samt för de enskilda
ledamöterna i dessa organ.

Revisorerna Henry Bäck (v) och Hans Lindkvist (s) riktar anmärkning mot kommunstyrelsen på
grund av bristande uppföljning och intern kontroll vid besluts- och genomförandeprocess avseende
byggandet av överföringsledningen.
De tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder samt de
enskilda ledamöterna i dessa organ.

Ordföranden redogör för presidiets förslag som innebär att presidiet föreslår fullmäktige besluta
att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen, att bevilja kornmunstyrelsen och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet, samt att godkänna årsredovisningen.

Ordföranden lämnar därefter ordet fritt.

1 ärendet yttrar sig revisor Henry Bäck (v), revisor Sven-Göran Johansson (oh), ordförande för
revisionen Harald Broberg (c) samt ledamot Rolf Andersson, Sillbo (c).

Revisor Henry Bäck (v) anför i kritiken mot kommunstyrelsen bl. a dålig beredning, tveksamheter
i upphandlingen och bristande kontroll.

Revisor Sven-Göran Johansson (oh) anför i kritiken mot kommunstyrelsen bl. a avsaknad av
uppföljning, brister i måluppfyllelsen och brister i intern kontroll,

Revisor Harald Broberg (c) anför att revisorerna kommit fram till olika slutsatser men varit eniga
om att projektet överföringsledning för vatten inte har skötts bra, och hur kostnaderna har kunnat
öka som de har gjort.

Revisor Harald Broberg (c) avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
på grund av bristande uppföljning och intern kontroll vid besluts- och genomförandeprocess
avseende byggandet av överföringsledning och vattenverk, men tillstyrker att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för övriga nämnder samt för de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Rolf Andersson, Sillbo (c) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidium förslag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt fullmäktiges presidium förslag

att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen
att bevilja kommunstyrelsen och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet
att godkänna årsredovisningen Bilaga

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
/ 0
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Ordföranden ajournerar sammanträdet för paus.

Sammanträdet återupptas.

§36 Dnr2013.

Rapport från MIardaIsrådet

Komrnunfullmäktige har utsett Peniilla Danielsson (m) och Lars Andersson (s) till ordinarie
ledamöter att representera Skiimskattebergs kommun vid rådsmötet i Mälardaisrådet.
Vid dagens sammanträde lämnar Pernilla Danielsson (in) en rapport från rådets verksamhet.

Pernilla Danielsson (in) ger information om Mälardalsrådet och dess verksamhet.

Rådet är en organisation för storregionala utvecklingsområden inom
- infrastruktur och kommunikationer
- kunskap och kompetensförsörjning
- marknadsförare internationellt av regionen

Rådet har utskott
- kultur
- trafik och planering
- miljö
- näringsliv och forskning

Kommunen är representerad av Lars Andersson (s) i kulturutskottet och av Pernilla Danielsson (rn)
i trafik och planering.

Rådsmötet är årsmöte som behandlar verksarnhetsberättelse och plan, åtföljt av en konferens med
ett huvudtema. 1 år var temat kreativa näringar.

Kommunfullmäktige tackar för informationen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 37 Dnr2013.0154.042

Ansökan om bildande av regionkommun

De politiska partierna i Västmanland (s,v,mp,m,fpl,c,kd) har enats om att gemensamt
driva frågan om att samla ansvaret för de regionala utvecklingsfrågoma i en regionkomrnun.
Detta innebär förberedelser för att ombilda landstinget till regionkornrriun.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 96, föreslå konimunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta inriktningen att, under förutsättning av kommunens stöd i frågan, hos regeringen inlämna
ansökan om att landstinget i Västmanland från och med den 1januari 2015 får överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt “Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 20 10:630) och
därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige
2015
uppdra till de politiska gruppledarna i landstingsstyrelsen att, med stöd av bifogade PM,
förankra och undersöka stödet för en ansökan till regeringen, samt
att uppdra till landstingsstyrelsen arbetsutskott att, efter återkoppling från gruppledarna, tillställa
länets kommuners ftillmäktigeförsamlingar fråga om stöd för er ansökan

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 86, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige

att anta inriktningen att, under förutsättning av kommunens stöd i frågan, hos regeringen inlämna
ansökan om att landstinget i Västmanland från och med den 1januari 2015 får överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt “Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 20 10:630) och
därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige
2015

att uppdra till de politiska gruppledarna i landstingsstyrelsen att, med stöd av bifogade PM,
förankra och undersöka stödet för en ansökan till regeringen, samt

att uppdra till landstingsstyrelsen arbetsutskott att, efter återkoppling från gruppledarna, tillställa
länets kon-imuners fullmäktigeförsamlingar fråga om stöd för er ansökan

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s)., Carina Såndor (fpl) och Karin Lindström (mp).

Lars Andersson (s) redogör för bakgrund och historik i denna fråga där flera försök har gjorts att
ena landsting och kommuner i olika konstellationer för att bilda en region. Landstinget äger frågan
och är den som ska lämna ansökan till regeringen om regionförbund.
En styrgrupp är tillsatt med politiker från landstinget och från kommuner, nominerade av sina
partier på distriktsnivå.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 37 forts. Dnr2013.0154.042

Carina Såndor (fpl) yrkar bifall till konimunstyrelsens förslag, men med frågetecken kring om
den sista att-satsen verkligen ska beslutas av vårt fullmäktige.
Hon anför att det demokratiska underskottet när det gäller regionala frågor är grunden. Viktiga
regionala frågor sköts idag av en blandning av politiker från olika politiska nivåer i länet och
tjänstemän från den statliga nivån genom länsstyrelsen. Med ett regionförbund blir regionala
frågor en rent politisk angelägenhet. Bakom ansökan om regionförbund står partierna i Länets
landstingsstyrelse, vilket betyder att (sd) inte deltar i detta. Dock är det svårt att tro att man hinner
med att få till stånd ett regionförbund redan till nästa val 2015.

Lars Andersson (s) påpekar de förändringar som partierna står inför när det gäller noniineringar
av personer till ett nytt regionfiillrnäktige jämfört med till landstingsftillrnäktige.

Presidiet ajoumerar sanmanträdet för en kort överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta inriktningen att, under förutsättning av kommunens stöd i frågan, hos regeringen inlämna
ansökan om att landstinget i Västmanland från och med den 1januari 2015 får överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt “Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 20 10:630) och
därmed också att det i Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige
2015

att uppdra till de politiska gruppledarna i landstingsstyrelsen att, med stöd av bifogade PM,
förankra och undersöka stödet för en ansökan till regeringen, samt

p uppdra till landstingsstyrelsen arbetsutskott att, efter återkoppling från gruppledarna, tillställa
länets kommuners fullmäktigeförsamlingar fråga om stöd för er ansökan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§38 Dnr2013.0392.101

Handlingspian för arbetet med nationella minoriteter och
minoritetsspråk

Ett förslag till handlingspian för arbetet med nationella minoriteter och rninoritetsspråk har
inkommit från kommunchefen och chefen för sektor näringsliv och utveckling.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 81, föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta handlingsplanen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk för
Skinnskattebergs konrnun 20 13-2014 samt att personal från finskt förvaltningsområde föredrar
ärendet på korninunstyrelsen den 28 maj 2013

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 76,
att en ändring av texten i avsnitt 4:1 görs till “Att komrnunanställda uppmuntras att använda finska
i sitt arbete, även personal emellan”

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 76, föreslå kommunfullmäktige
att anta handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och niinoritetsspråk för
Skinnskattebergs kommun 2013-2014

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk för
Skinnskattebergs kommun 2013-2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§39

Frågor och interpellationer

Inga frågor och interpellationer är ställda till dagens sammanträde.

rsterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 40 Dur 2013.0189.101

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

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

Tidigare behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-03-14, § 47,
att motionen överlämnas till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsens sammanträde den
28 maj 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-04-17, § 37, föreslå kornrnunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda projektet och därefter redovisa översiktlig åtgärds-,
tidpiane- och kostnadsförslag till kommunstyrelsen den 8 oktober 2013

Koninmnstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 98, föreslå komrnunfullmäktige
att ställa sig positiv till motionen och att den ska beaktas i kommande planerings- och
budgetarbete
att motionen därmed är besvarad

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att ställa sig positiv till motionen och att den ska beaktas i kommande planerings- och
budgetarbete
att motionen därmed är besvarad
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§41 Dnr2012.0551.101

Medborgarförslag om hundbajspåsar på strategiska platser
inom tätbebyggt område

Ett rnedborgarförslag om att kommunen agerar för att hundbajspåsar sätts upp på strategiska
platser inom tätbebyggt område.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna niedborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut, samt att
beslutet därefter delgives kommunflullmäktige

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 42 Dur 2013.0642.101

Anmälda motoner och medborgarförslag

En motion om att behålla huset med gymnastik- och slöjdsal i Riddarhyttan, har inkommit från
Carina Såndor (fpl) och Rolf Andersson (c).

Kommunfullmäktige beslutar

att överlänma motionen till konirnunstyrelsen för beredning

Bilaga.
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§ 43 Dnr 2013.0602.102

Entlediganden

Barbro Iliou (mp) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Kommunfullniäktige beslutar

att entlediga Barbro Iliou (mp) som ledamot i konmunfu1lmäktige, samt hos länsstyrelsen begära
ny röstsammanräkning

Barbro Iliou (mp) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Barbro Iliou (rnp) som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
att efter förslag från Carina Såndor (fpl), överlämna ärendet till fullmäktiges presidium för
beredning

Barbro Iliou (mp) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Barbro Iliou (mp) som ersättare i konnnunstyrelsen
g överlämna ärendet till fullmäktiges valberedning

Barbro Iliou (mp) har inkommit med begäran om entledigande från uppdragen som ledamot i
styrelsen för Hedströmmens Vattenförbund, ombud till stämman i Hedströmmens Vattenförbund
samt ersättare för ombud till stämman för Västmanlands Luftsvårdsförbund.

Kommunfullmäktigc beslutar

att entlediga Barbro Iliou (mp) som ledamot i styrelsen för Hedströmmens Vattenförbund, ombud
till stäniman i Hedströmmens Vattenförbund samt ersättare för ombud till stämman för
Västmanlands Lufisvårdsförbund
att överlämna ärendet till fullmäktiges valberedning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

2i Q
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§ 44

Valärenden

Dnr 2013.0148.102

Valberedningens ordförande föreslår att val förrättas till uppdraget som ersättare i
koinmunstyrelsen efter Barbro Iliou (mp).

Valberedningen föreslår Sheila Imarnovic-Skog (mp) till uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen efter Barbro Iliou (mp) välja
Sheila Imamovic-Skog (mp)
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§ 45

Del g i vn ingar

Ekomuseum Bergslagen
130604 Protokoll från årsstäminan den 17 maj

Dm- 2013.0149.002

Landstinget Västmanland
130510 Protokoll från Patientnämnden 2013-04-1 1/Dnr 2013.0205.106

Norbergs kommun
130514 Protokoll från Lönenärnnden 2013-04-12/Dm- 2013.0287.106

Norra Viistmanlands Utbildningsförbund, NVU
130521 Protokoll från Förbundsdirektionen 201 3-04-24/Dnr 2013.0390.106

Skinnskattebergs kommun
130423 Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-21
130508 Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-16

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
130517 Förbundsavgift 2014 till SKL/Dnr 2013.0144.106
130517 Sammanträdespian för SKL för år 2014/Dm- 2013.0144.106

Viistmanlands Kommuner och Landsting, VKL
130508 Förbundsavgift till VKL 2014/Dm- 2013.0065.106
130515 Protokoll från Förbundsmöte 201 3-04-26/Dm- 2013.0065.106

Kommunfullmäktige beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna
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Kommunfullmäktige 2013-06-04

Förslag från kommunfullmäktiges presidium

Arbetsordning för komrnunfiullmäktige i Skinnskattebergs kommun, anger i § 15
Beredning av ansvarsprövning och revision, bland annat att fullmäktiges presidium
bereder frågor och ärenden om anmärkning och ansvarsprövning.

1 beredningsuppdraget ingår att
- inhämta förklaring från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats, över
anmärkning som fastställts i revisionsberättelse samt över revisoremas uttalande att
ansvar inte tillstyrkts
- lämna förslag till fulirnäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida med förslag till beslutsmotivering
- länma förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning med förslag till
beslutsmotivering

Med anledning av den anmälan som revisorerna lämnat till kommunfullmäktige
20 13-02-01, har kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en plan för målinriktad
projektstyrning som ska presenteras på kommunfullmäktige i september.

Presidiets sammanfattande bedömning är att det visserligen finns fog för kritik mot
kommunstyrelsen angående uppföljningen av vattenprojektet. Mot bakgrund av de
förklaringar kommunstyrelsen lämnat i sitt yttrande, och de beslut som tagits i syfte
att i framtiden följa upp projekt, är det presidiets bedömning att det är tillräckligt
med en anmärkning mot konmiunstyrelsen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet kommunfullmäktige besluta

att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen

att bevilja kommunstyrelsen och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ
ansvarsfrihet

att godkänna årsredovisningen

Birgit Holmqvist (
1:e vice ordförande

Bo Öberg (m)
2:e vice ordförande
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Revisionsberättelse för år 2012
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelseoch nämnder.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslutoch riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för attdet finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt attpröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt deföreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunalverksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med deninriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning ochansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget, med nedanstående icke oväsentliga undantag, attkommunstyrelse och nämnder i Skinnskattebergs kommun i övrigt har bedrivitverksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna bokföringsmässigt är i stort sett rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll, på grund av nedanståendeundantag, har varit otillräcklig.

Ett finansiellt mål, resultatmålet, har följts upp i årsredovisningen.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen avseende resultatmålet är förenligt meddetta finansiella mål.

Avseende de verksamhetsmässiga målsättningarna har komniunfullmäktige antagit 13kommungemensamma mål för 2012 -2014. 1 årsredovisningen sker ingen redovisning avmåluppfyllelse utan endast i vilken omfattning p1anerad aktiviteter har genomförts.



Den bristfälliga redovisningen innebär att vi ej kan bedöma om verksamhetsmålenär på gång att uppfyllas.

År 2010 beslutades att anlägga ett vattenverk i Färna och en vattenledning tillSkinnskatteberg. Våra 20 10-02-25 till kornrnunstyrelsen redovisade farhågor gällandehanteringen av detta projekt, har tyvärr visat sig vara välgrundade.
Vi har ej funnit någon oenighet i Kommunstyrelsens beslutsfattande. 1 vår
revisionsberättelse för 2011 samt rapport 2012-02-l3gällande projekt Cykelparkenframgår också att projektstyrning och uppföljning varit bristfällig.

Vi har under 2012 försökt följa vatten- projektet och har haft kommunikation viaskrivelser och möten med kommunstyrelsen. Vi har då kunnat konstatera att denberäknade kostnaden överstigits väsentligt. Detta tyder på att den översiktligakostnadskalkylen uppenbarligen varit bristfällig. Fullmäktiges ställningstagande hardärmed vilat på en grund som visat sig grovt felaktig. Kommunstyrelsen har inte tagitinitiativ till att utreda kostnadsökningen under projektets gång och till att informerafullmäktige därom. Vi kan ej heller utesluta att kommunen brutit mot lagstiftningenavseende upphandlingen av såväl konsulttjänster som byggtjänster i samband medprojektets genomförande.

Vår sammanfattande bedömning är därmed, att inför beslut om byggandet avöverföringsledningen har beredningen varit otillräcklig, samt att genomförandet avkommunfullmäktiges beslut ej skett med en tillfredsställande ledning, styrning,uppföljning och kontroll.

Någon förbättring i dessa brister har tydligen ej genomförts sedan vårt första påpekande2010. Vid dessa tillfällen avstyrkte vi ej ansvarsfrihet eller riktade anmärkning och inserdärför att endast en avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen kan öppna för en förbättring.

Vi avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen på grundav bristande uppföljning och intern kontroll vid besluts- och genomförandeprocessavseende byggandet av överföringsledning och vattenverk.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för övriga nämnder samtenskilda ledamöterna i dessa organ.

Skinnskatteberg
20 13-04-17

Harald Gunnar Ahi Sven-Gran Jo ansson
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Revisionsberättelse för år 2012
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget, med nedanstående icke oväsentliga undantag, att
kommunstyrelse och nämnder i Skinnskattebergs kommun i övrigt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll på grund av nedanstående
undantag har varit otillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen avseende resultatmålet är förenligt med
detta finansiella mål.

Avseende de verksamhetsmässiga målsättningarna har kommunfullmäktige antagit tretton
kommungemensamma mål för 2012 - 2014. 1 årsredovisningen sker ingen redovisning av
måluppfyllelse utan endast i vilken omfattning planerade aktiviteter har genomförts.



Den bristfalliga redovisningen innebär att vi ej kan bedöma om verksamhetsmålen
är uppfyllda.

År 2010 beslutades att anlägga ett vattenverk i Färna och en vattenledning till
Skinnskatteberg. Våra 2010-02-25 till kommunstyrelsen redovisade farhågor gällande
hanteringen av detta projekt har tyvärr visat sig vara välgrundade. Vi har fbljt projektet
och har haft kommunikation via skrivelser och möten med kommunstyrelsen.

Vi har kunnat konstatera att den beräknade kostnaden överskridits väsentligt. Detta tyder
på att den översiktliga kostnadskalkylen varit bristfällig. Fullmäktiges ställningstagande
har därmed vilat på grovt felaktig grund. Kommunstyrelsen har inte tagit initiativ till att
informera fullmäktige om den beräknade kostnadsökning som skett under projektets
gång. Vår sammanfattande bedömning är därmed att kommunstyrelsen saknat styrning
och kontroll över arbetet samt att rapporteringen till kommunfullmäktige varit bristfällig.
Vi kan ej heller utesluta att kommunen brutit mot lagstiftningen avseende upphandling i
samband med projektets genomförande. Alla beslut i kommunstyrelsen har under hela
processen fattats i enighet.

Vår sammanfattande bedömning är därmed att inför beslut om byggandet av
överfc5ringsledningen har beredningen varit otillräcklig samt att genomförandet skett med
otillfredsställande ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen på grund av bristande uppföljning och
intern kontroll vid besluts- och genomförandeprocess avseende byggandet av
överföringsledningen.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och
nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2012 godkänns.

Skinnskatteberg
20 13-04-17

Henry Bäck
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Folkpartiet Liberalerna
Skinnskatteberg

CENTERPARTIET

Skinnskatteberqs kommun

2013 -06- 1 8
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Till Kommunfullmäktige 2013-06-17

Motion — Behåll huset med gymnastik- och slöjdsal 1
Riddarhyttan!

Den kommunägda skolbyggnaden med tillhörande gymnastiksal och slöjdsalar i Riddarhyttan är till
salu, och har så varit under en lång tid.

Vi från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Skinnskatteberg vill att försäljningen av huset
med gymnastiksal och slöjdsalar dras tillbaka. Framför allt slöjdsal används idag och
gymnastiksalen skulle vilja användas mer än vad som idag är tillåtet av kommunen. Båda utgör ett
stort värde för både foikhälsa och samvaro för invånarna i Riddarhyttan.

Det är enormt viktigt att kommunen inte lägger ned och säljer allt kommunägt som finns i
ytterområdena. 1 Riddarhyttan, liksom i alla ytterområden, behövs möjligheter för
fritidssysselsättning. Kommunen ska verka för en levande landsbygd och uppmuntra invånarna till
en aktiv fritid, både för kropp och själ.

Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet 1 Skinnskatteberg yrkar därfor

att kommunen behåller huset med gymnastiksal och slöjdsalar i Riddarhyttan, dvs, att kommunen
inte säljer det aktuella huset.

För Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet i Skinnskatteberg

1’)a
Carina Sändor (fp) Andersson


