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Allmänhetens frågestund

Inga frågor från allmänheten finns vid dagens sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 46

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

Ledamöter Närvarande — — Notering

s Lars Andersson x — — —

f,l Carina Såndor x — — —

s SeijaOjala x — — —

f1 JanLejon x — —

s Nils-Göran Wiberg
fpl Vanja Leneklint x — — —

s Birgit Holmqvist x — — —

v Fredrik Skog x — — —

rn Pernilla Danielsson x — — —

c Anders Andersson
fpl Elisabeth Åberg x — —

s Stig Johansson x — — —

s Helena Nykänen x — —

fpl Angelique Nyström x — — —

mp Sofie Werner

s TonyBölja x — —

fjl Patric Gålbom
— — —

s Charlotte Jansson x — — —

v Helena Werner x — —

fl Heléne Jarno x — —

sd PetriOjala x

m BoÖberg x

c Rolf Andersson x — — —

s Lars-Göran Fammé x — — —

fpl Bertil Leneklint x — — —

s Roger Lindahl
fpl Kristina Bergstedt

s Roger Ingvarsson x — — —

5 Kristina Ohrmér x
Jansson

fpl EvaTurén x — — —

mp Sheila Imamovic-Skog x — — —

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 46 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjänstgörande ersättare

Ersättare Närvarande — — — Notering

s Klaus Jesse x — — — Tjänstgör för N-G Wiberg
s Yvonne Krusell-Neld
s Ulf Forsberg x — — — Tjänstgör för Roger Lindahl
s Olle Fernquist
s Tommy Sunvisson
s Lena Lovén-Rolén
fpl Mariann Berg
fpl Aina Ek
fpl Christer Turén
fp! Birgitta Thulin Lejon
fpl Bengt Åberg x — — — Tjänstgör för Patric Gålbom
v Peter Gammelgård
v Nettan Roth
rn Staffan Strid
m Sture Bäcklund
c Rolf Andersson, Si!!bo
c Ulf Kje!!in
mp Karin Lindström x — — — Tjänstgör för Sofie Werner
mp Eva Anderberg

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 47 Dm- 2013.0947.042

Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport kommer att ges vid dagens sammanträde.

Ekonomichefen informerar om det finansiella läget. Den kommande delårsrapporten pekar mot ett
positivt resultat för 2013 och kommunens ekonomi är god.

Kommunfullmäktige tackar för rapporten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 48 Dnr 2013.0948.133

Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar — rapport

En rapport från verksamheten kommer att ges vid dagens sammanträde.

Sektorchef vård och omsorg informerar om denna, sedan två år, nya verksamhet HVB-hemmet
Smedjan.

Kommunfullmäktige tackar för rapporten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§49 Dnr2013.0501.106

Bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö

Den 13juni 2013 godkände en extra bolagsstämma för VafabMiljö AB förslaget att rekommendera
ägarkommunema att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
Kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksanihet inom bolaget överförs till
kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ornbildiiing är omfattande och har genomförts
under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).
En tjänsteskrivelse med förslag till beslut har upprättats av chefsjuristen i Västerås Stad,
innebärande
att bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö saint reglemente för
direktionen, antas

Skinnskattebergs kommun aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåtes till konmmnalförbundet
VafabMilljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal
att Skinnskattebergs kommun utser en ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet
VafabMiljö och en ersättare i direktionen
att Skinnskattebergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping
och Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att
en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats
mellan medlemmarna

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 141
att överlämna ärendet till kornrnunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 144, föreslå kommunfullmäktige
att bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMilj ö saint reglemente för
direktionen, antas
att Skinnskattebergs kommun aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåtes till kommunalförbundet
VafabMilljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal
att Skinnskattebergs kommun utser en ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet
VafabMiljö och en ersättare i direktionen
att Skinnskattebergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping
och Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att
en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats
mellan medlemmarna
att Skinnskattebergs kommun tecknar en särskild överenskommelse med kommunalförbundet
VafabMiljö om att Skinuskattebergs kommun tillsvidare mot en uppskattad självkostnad, för

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 49 forts. Dnr2013.0501.106

kommunalförbundets VafabMiljö räkning svara för kundservice, fakturering, information och
administration av renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i huvudsaklig överensstämmelse
med bifogat förslag till beslut

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och Carina Såndor (fpl).

Lars Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carina Såndor (fpl) ställer frågan om det brådskar med att välja ledamot och ersättare till
direktionen. Presidiet återkonirner med svar angående detta efter pausen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes

att förslaget till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes

förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMilj ö samt reglemente för
direktionen, antas

Skinnskattebergs kommun aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåtes till kommunalförbundet
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal

Skinnskattebergs kommun utser en ordinarie ledamot i direktionen för kommunaiflirbundet
VafabMiljö och en ersättare i direktionen

Skinnskattebergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping
och Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att
en ekonomisk konsekvensbedömning är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats
mellan medlemmarna

att Skinnskattebergs kommun tecknar en särskild överenskommelse med kommunalförbundet
VafabMiljö om att Skiunskattebergs kommun tillsvidare mot en uppskattad självkostnad, för
kommunalförbundets VafabMiljö räkning svara för kundservice, fakturering, information och
administration av renhållningsabonnernang och renhållningstaxa i huvudsaklig överensstämmelse
med bifogat förslag till beslut
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§ 50 Dnr2013.0599.106

Överenskommelse om samverkan psykiatri

Överenskommelse ska träffas mellan Landstinget i Västrnanlands län och Skinnskattebergs
kommun om samverkan avseende vuxna personer med psykisk sjukdonilfunktionsnedsättning,
samt överenskommelse om samverkan avseende barn och unga med psykisk funktionsnedsättning
och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik.
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingspian; PRIO - psykisk ohälsa-plan för riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2012-20 16. 1 handlingsplanen redogör regeringen för ett antal
strategiska områden som kommer att utgöra en grund för arbetet på området under denna period.
Regeringen ser behov av att särskilt prioritera ovanstående två målgrupper.
Länets kommuner och landsting har möjlighet att erhålla prestationsbaserat statsbidrag för 2013
förutsatt att kraven är uppfyllda. Ett av kraven gäller dessa överenskommelser som ska redovisas
till Socialstyrelsen senast den 31 oktober 2013.

Förslag till överenskommelse föreligger för beslut.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och ornsorgsutskottets beslut 2013-08-12, § 84, förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 127, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende barn och unga med psykiska funktionsnedsättning/eller sammansatt social och
psykiatrisk problematik med giltighetstid till och med 31 oktober 2015
att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning med giltighetstid till
och med 31 oktober2015

Sektorchef vård och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Roger Jngvarsson (s) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmaktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende barn och unga med psykiska funktionsnedsättning/eller sammansatt social och
psykiatrisk problematik med giltighetstid till och med 31 oktober 2015
att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende vuxna personer med psykisk sjukdom!funktionsnedsättning med giltighetstid till
och med 31 oktober2015

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 51 Dnr2013.0741.042

Årsredovisning 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III har upprättats och ska
godkännas av fullmäktige.
Skinnskattebergs kommun är förvaltare av stiftelserna.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 117, föreslå kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Pontus Nobres stiftelse II och III

Ledningsutskottet beslutade vidare
att ekonomiavdelningen inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen, gör en bedömning av
huruvida förvaltningskostriadema har en rimlig nivå

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 161, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III

Kommunfulimäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna årsredovisning 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III
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§ 52 Dm- 2013.0095.702
Dm- 2013.0568.465 MBN

Riktlinjer för serveringstillstånd avseende detaljhandellservering
folköl samt detaljhandel tobak

Förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och detaljhandel tobak för
Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska beslutas av kommunfullmäktige.
Den del av dokumentet (s.25) som gäller tobakslagen ligger under miljö- och byggnadsnämndens
ansvar.

Tidigare behandling av ärendet

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

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-1 8, § 14,
g tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter Inger Dairnar (v), Roger Ingvarsson (s) samt Lars
Carnbrand (ob)

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-05, § 20,
att återremittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning

Konimunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 42,
att tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter Inger Daimar (v), Roger Ingvarsson (s) samt Lars
Carnbrand (ob)

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-05-13, § 61, föreslå konimunstyrelsen
anta riktlinjerna

Miljö- och byggnadsnänmden beslutade 2013-05-16, § 32,
att riktlinjer för detaljhandel tobak antas

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 130, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige, samt tillstyrker miljö- och byggnadsnämridens förslag
att anta riktlinjer för serveringstillstånd avseende detaljhandel/servering folköl

anta riktlinjer för detaljhandel tobak

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl), Karin Lindström (rnp) och Sheila 1. Skog (mp).

Carina Såndor (fpl) ställer frågan angående kommunens mål med riktlinjer för serveringstillstånd, om
detta är mål som tidigare beslutats om.
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§ 52 forts. Dnr 2013.0095.702
Dnr 2013.0568.465 MBN

Carina Sändor (fpl) yrkar, angående det första målet i riktlinjerna att minska överkonsumtionen av
alkohol, att målet ska vara att minska konsumtionen av alkohol och att särskilt fokus ska ligga på
ungdomar och unga vuxna.

Karin Lindström (mp) anför att texten verkar utgå ifrån att det handlar om serveringstillstånd, att
servering sker från 18 års ålder.

Sheila 1. Skog (rnp) anför att texten är tagen ur alkohollagen där ordet “överkonsumtion”
förekommer.

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige kan besluta enligt Carina Såndors (fp!) yrkande,
och finner frågan med ja besvarad.

Ordförande ställer vidare frågan om riktlinjerna i övrigt kan antas enligt kommunstyrelsens
förslag, och finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

det första målet i riktlinjerna ska vara att minska konsumtionen av alkohol och att särskilt fokus
ska ligga på ungdomar och unga vuxna

att anta riktlinjer för serveringstillstånd avseende detaljhandel/servering folköl

att anta riktlinjer för detaljhandel tobak

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§53 Dnr2013.0393.101

Ändring av kommunfullmäktiges beslut gällande
samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

Ett förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut från 2010-06- 07, § 28 dnr.2009.0988.106,
har inkommit från kommunchefen och chefen för sektor näringsliv och utveckling.
Komrnunfullmäktiges presidium har, inför beredning till fullmäktige, funnit det oklart kring vad
som åsyftas i kommunstyrelsens förslag “att kommunstyrelsen frir i uppdrag att utse en
samrådsgrupp”, vilket bör förtydligas inför beslut i fullmäktige.

Tidigare behandling av arendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 82, föreslå komniunfullmäktige besluta
enligt tjänsteskrivelse
att ändra kommunfullmäktiges beslut från 20 10-06-07 §28 dnr.2009.0988.106

“att underförutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en stvrgrupp med två
representanterfrån komnuinslyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finskaförening
Gruppens tippgfi skulle vara att följa hur den finskspråkiga servicenfungerai
föreslåförbättringar samt initiera och planera fdr en utveckling av den finskspråkiga servicen”

till

“... bilda en sanzrådsgrupp med två representanterfrån kommunstyrelsen,
tre representanterfrån minoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i konimunen,
samordnarenförfinskt förvaltningsområde, samt vid behov andra relevanta personer
Gruppens zippgfi är att fo7ja hur den kommunala finskspråkiga servicen fungerar,
föreslåförbättringar sanzt initiera och planera för en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen”

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en samrådsgrupp

Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 77, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige enligt tj änsteskrivelse Dnr. 2013.0393.101, 2013-04-12
g ändra kommunfullmäktiges beslut från 20 10-06-07 §28 dnr.2009.0988.l06

“att underforutsattning att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanterfrån kommunslyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finska förening
Gruppens uppgfl skulle vara attfölja hur den finskspråkiga servicenfungerar,

föreslå förbättringar samt initiera och planera för en utveckling av den finskspråkiga servicen”

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsk1i
II1fl1fl1Ufl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-09-23 Sid. 78

§ 53 forts. Dnr2013.0393.101

till

“... bilda en samrådsgrupp med två representanterfrån kommunstyrelsen,
tre representanterfrån minoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
sainordnarenförfinskt fårvaltningsoniråde, samt vid beli ov andra relevanta personer.
Gruppens uppgfl är attfölja hi ir den kommunala finskspråkiga servicen fungerar,
föreslå fÖrbättringar samt initiera och planera för en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en sanuådsgrupp

Ledningsutskottets beslut 2013-08-13, § 130, förslag till kon nunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 140, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att enligt upprättad tjänsteskrivelse ändra kommunfullmäktiges beslut från 20 10-06-07 § 28
“att underförutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanterfrån kommunstyrelsen och tre represen tanterfrån
Skinnskattebergs Finskaförening
Gruppens uppgift skulle vara attfölja hur den finskspråkiga servicenfungerar,
föreslå förbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av den finskspråkiga servicen”

till
“... bilda en sam rådsgrupp med två representanterfrån kommunstyrelsen,
tre representanterfrån minoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
samordnarenförfinsktförvaltningsonzråde, samt vid behov andra relevanta personer.
Gruppens uppgift är attfölja hur den kommunala finskspråkiga servicenfungerar,
föreslåförbättringar samt initiera och planera för en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen

att kommunstyrelsen enligt den princip som gäller för samverkansråden i kommunen utser
kommunens representanter i samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde
att kommunens nuvarande representanter i sarnrådsgruppen kvarstår mandatperioden ut 2014

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att enligt upprättad tjänsteskrivelse ändra kommunfullmäktiges beslut från 20 10-06-07 § 28
“att underforutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanterfrån komm unstyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finska förening
Gruppens uppgift skulle vara att följa hur den finskspråkiga servicen fungerar,
föreslåfårbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av den finskspråkiga servicen”

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 53 forts. Dnr2013.0393.101

till
“... bilda en samrådsgrupp med två representanterfrån kominunstyrelsen,
tre representanterfrån nhinoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
samordnaren förfinskt [örvaltningsområde, saint vid belio v andra relevanta personer.
Gruppens uppgift är att6tja hur den konnnunala finskspråkiga servi cen fungerar,
föreslå förbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen

att kommunstyrelsen enligt den princip som gäller för samverkansråden i kommunen utser
kommunens representanter i samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

att kommunens nuvarande representanter i samrådsgruppen kvarstår mandatperioden ut 2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 54 Dnr2013.0409.101

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Ett förslag till kommunikationsstrategi 2013-20 14 har inkommit från konimunchefen och chefen
för sektor näringsliv och utveckling.
Det har saknats tydliga styrdokument för informationsarbetet i Skinnskattebergs kommun., och en
tjänsteskrivelse i ärendet är upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 80,
att Vanja Leneklint (fpl) tillsanimans med personal från informationseuheten tar fram ett förslag till
Kommunikationsstrategi 2013-2014, och
att ärendet bereds på nästa ledningsutskott

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 121, föreslå kommunfullmäktige
att anta Kommunikationsstrategi 2013-2014 för Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 141, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kornmunfullrnäktige

anta Kommunikationsstrategi 2013-20 14 för Skinnskattebergs kommun

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta Kommunikationsstrategi 2013-20 14 för Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 55 Dnr2013.0777.031

Avtal om övertagande av betalningsansvar för Hisingska
donationen

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-Il, § 60, att Skinnskattebergs kommun övertar
förvaltningen av Hisingska donationen. Som underlag för beslutet fanns bland annat ett avtal som
ingåtts mellan kommunen och Sveaskog 20 11-1 1-30. Avtalet villkorar dock att avtalet för sin
giltighet är beroende av att det godkänns av kornmunftillmäktige i Skinnskattebergs kommun. För
fondöverföringens verkställande fordras nu ett ytterligare beslut av fullmäktige att godkäima
upprättat avtal mellan kommunen och Sveaskog.
Sektorchef teknik och service har överlämnat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 125, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat avtal 2012-11-30 mellan Skinnskattebergs kommun och Sveaskogs
Förvaltnings AB

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 139, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna upprättat avtal 2012-11-30 mellan Skinriskattebergs kommun och Sveaskogs
Förvaltnings AB

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), och yrkar bifall till konimunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna upprättat avtal 2012-11-30 mellan Skinnskattebergs kommun och Sveaskogs
Förvaltnings AB

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas.

Förste vice ordförande meddelar angående den tidigare ställda frågan av Carina Såndor (fpl) om det
brådskar med att välja ledamot och ersättare till direktionen för det nya kommunalförbundet
VafabMiljö, att val kommer att ske vid fullmäktiges sammanträde den 25 november 2013.

§ 56 Dnr2013.0949.106

Rapport från Stiftelsen Skog och trä

Rolf Andersson (c) kommer att avge en rapport vid dagens sammanträde.

Rolf Andersson (c) ingår tillsanMnans med Lars Andersson (s) som ledamot i Stiftelsen Skog & Trä.
Ersättare är Mikael Werner (v) och Anders Andersson (c). Stiftelsen bildades 1989 av länsstyrelsen,
SLU (Statens Lantbmksuniversitet) och kommunen. Grunden var att Skogsmästarskolan skulle
flyttas fl-ån orten och att kommunen då nyligen gått igenom den stora nedläggningen av
boardfabriken. Det har sedan dess arbetats med utveckling av Skogsmästarskolan och samhället med
hjälp av stiftelsen.

Kommunfullmäktige tackar för rapporten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 57 Dur 2013.0742.101

Plan för en målinriktad projektstyrning

Komxnunfullmäktige beslutade 20 13-05-13, § 24, att komniunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
plan för målinriktad projektstyrning, som tydligt beskriver hur stora och resurskrävande projekt ska
planeras, genomföras och följas upp på ett strukturerat sätt. Denna plan ska presenteras vid
ftillmäktiges sammanträde i september 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 133, föreslå kommunstyrelsen
att en plan för projektstyrning ska inkluderas i den intemkontroliplan som ska vara färdig till den 1
december 2013
att detta rapporteras till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 142, enligt ledningsutskottets förslag,
att en plan för projektstyming ska inkluderas i den internkontrollplan som ska vara färdig till den 31
december 2013
gt detta rapporteras till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Karin Lindström (mp) och Pernilla Danielsson (m).

Karin Lindström (mp) anför att det kommer att saknas en plan för målinriktad projektstyrning nu när
byggnationen av LSS-boendet startar. Risken finns att tekniska utskottet misslyckas med
uppföljningen på samma sätt som med vattenledningen.

Lars Andersson (s) anför att den uppföljnings- och kontrollfunktion som finns idag är reglerat i
kommunstyrelsens arbetsordning genom att utskotten ansvarar för att göra uppföljningar av beslut
som rör det egna verksamhetsområdet.

Pernilla Danielsson (m) anför att utskottet aldrig tidigare fått ett så bra underlag redan från början för
att bereda ett större ärende, men att det är synd att planen inte är färdig.

Komiuunfullmäktige beslutar

lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§58 Dnr2013.0935.101

Frågor och interpellationer

En fråga angående skolskjuts är ställd av Angelique Nyström (fpl) till kommunstyrelsens
ordförande Lars Andersson (s).

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas, och finner frågan med ja
besvarad.

Angelique Nyström (fpl) och Heléne Jarno (fpl) har, 2012-06-Il, § 67, ställt en interpellation
angående skolskjuts till Malmaskolan i Koisva.

Angelique Nyström (fpl) refererar till interpellationssvaret från Lars Andersson (s) och ställer idag
frågan “Hur har förhandlingarna gått och vad blev utfallet?”

Lars Andersson (s) besvarar frågan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 59 Dnr2012.0956.l01

Svar på motion om parkeringsproblem vid Hemgården

En motion om parkeringsproblem vid Hemgården har inkommit från Carina Såndor (fpl), Rolf
Andersson (c) och Sture Bäcklund (m).
Sektorcheftekniik och service anför i en tjänsteskrivelse att behov av fler parkeringsplatser kring
Hemgården finns. Förvaltningen gör bedömningen att det är realistiskt att på kommunal mark
anordna ett antal nya parkeringsplatser i området kring Hemgården

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19, § 107,
att överlämna motionen till konimunstyrelsen för beredning

Komrnunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 25,
att remittera motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-02-21 § 25,
att ge sektorchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga flera parkeringsplatser i
området

Tekniska utskottet beslutade 20 13-05-15, § 53,
att ge sektorchefen i uppdrag att lämna förslag på placering av en ny parkering vid tekniska
utskottets sammanträde 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-06-12, § 64, föreslå kommunfullmäktige
att anta motionen

Konimunstyrelsen beslutade 20 13-09-03 § 146, enligt tekniska utskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att anta motionen

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatt
imun Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2013-09-23 Sid. 86

§ 60 Dnr.2012,057.l0l

Svar på motion angående Iekpark i Färna

En motion om att återskapa en lekpark i Fäma, har inkommit från Angelique Nyström (fpl).
Sektorchef teknik och service anför i en tjänsteskrivelse att kommunen helt nyligen förvärvat
betydande markområden i centrala Fäma varför det nu är möjligt att genomföra investeringsprojekt
på egen mark, som är en förutsättning.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfulirnäktige beslutade 20 12-09-24, § 83,
att överlänma motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 195,
att lämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 11,
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Tekniska utskottet beslutade 20 13-05-15, § 52,
att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram ett underlag samt kostnadskalkyl för att återskapa en
lekplats i Färna och att materialet presenteras på tekniska utskottets sammanträde 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12, § 65, föreslå kommunfullmäktige
att anta motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 147, enligt tekniska utskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att anta motionen

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 61 Dnr2012.0773.101

Svar på motion om ökad flexibilitet i förskolan för föräldrar som
är föräldralediga

En motion om ökad flexibilitet i förskolan för föräldrar som är föräldralediga, har
inkommil från Carina Sindor (fp!).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 86,
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 196,
att överlämna motionen till barn- och utbildningsutskottet för beredning

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2013-01-14, § 5,
g överlämna ärendet till verksamheten för beredning
att återuppta ärendet på barn- och utbildningsutskottets sammanträde 20 13-04-15

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2013-04-15, § 34, föreslå kommunstyrelsen
att vistelsetiden bestäms i samråd med aktuell förskola

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 115,
att återrernittera motionen till barn- och utbildningsutskottet för ytterligare beredning

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2013-08-12, § 51, föreslå kommunstyrelsen
att ändra tillämpningsföreskriftema till att vistelsetiden bestäms i samråd med aktuell förskola

motionärens förslag till ökad flexibilitet är uppfyllt
att motionen därmed anses besvarad

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 148 föreslå kommunfullmäktige
att tillämpningsfdreskriftema ska ändras till att föräldraledig vårdnadshavare har rätt att förlägga
vistelsetiden för äldre syskon, 15 timmar per vecka, på tre, fyra eller fem dagar, och vilka veckodagar
som blir aktuella bestäms i samråd med respektive förskolas personal

motionärens förslag till ökad flexibilitet är uppfyllt
att motionen därmed anses besvarad

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s) och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 61 forts. Dnr2012.0773.1Ol

Kommunfullniäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

tillärnpningsföreskriftema ska ändras till att föräldraledig vårdnadshavare har rätt att förlägga
vistelsetiden för äldre syskon, 15 timmar per vecka, på tre, fyra eller fern dagar, och vilka veckodagai
som blir aktuella bestäms i samråd med respektive förskolas personal

att motionärens förslag till ökad flexibilitet är uppfyllt

att motionen därmed anses besvarad

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 62 Dnr.2013.0786.1Ol

Medborgarförslag om hundrastgårdar på strategiska platser

Ett medborgarförslag om att hundrastgårdar byggs på strategiska platser i Skinnskatteberg, har
inkommit från Tage Bergström, Skinnskatteberg.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut som därefter
delgives fullmäktige

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 63 Dnr.2013.0787.101

Medborgarförslag om anpassning av gångbanor

Ett medborgarförslag om att göra vissa anpassningar av gångbanor i Skinnskatteberg, har inkommit
från Tage Bergström, Skinnskatteberg.

Konimunfullinäktige beslutar

att remittera medborgarförslaget till komrnunstyrelsen för beredning och beslut som därefter
delgives fullmäktige

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§64 Dnr2013.0917.lO1

Medborgarförslag om arbetskläder för personal inom fritidshem
och förskola

Ett medborgarförslag om att all personal som arbetar inom fritidshern och förskola ska få
arbetskiäder med kommunens logga, och att detta ska gälla både för inne- och utevistelse, har
inkommit från Susanne Karlsson i Färna.

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut som därefter
delgives fullmäktige

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 65 Dnr2013.0936.l0l

Motion omskylt till kommunens fritidshem på Klockarbergsskolan

En motion med förslag om att kommunen sätter upp en skylt som tydligt markerar var fritidshemmet
på Klockarbergskolan finns, har inkommit från Carina Såndor (fpl).

Kommunfullmaktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 66 Dnr2013.0937.l01

Motion om att inrätta karriärtjänster

En motion med förslag om att Skinnskattebergs kommun inrättar karriärtjänsterna förestelärare
ochleller lektor från och med hösten 2014,, har inkonmiit från Carina Sindor (fp!), Pemilla
Danielsson (m) och Rolf Andersson (c).

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67 Dnr2013.0934.101

Motion om politikerrum

En motion med förslag om att frågan om politikerrurn i kornmunhuset snarast utreds, har inkommit
från Vanja Leneklint (fpl).

Kommunfullmaktige beslutar

att rernittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

Bilaga.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§68

Entlediganden

Dar 2013.0664.102
Nils-Göran Wiberg (s) har 20 13-06-24 inkomniit med en begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunflullmäktige och uppdraget som ordförande i kommunflullmäktiges
valberedning.
Kominunfullunäktige har att entlediga honom från uppdragen samt, när det gäller uppdraget som
ledamot i fullmäktige, hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Dar 2013.0693.102
Mia Bohlin (mp) har 20 13-07-03 inkommit med en begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot tillika ordförande i valnämnden.
Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget.

Kommunfullmiiktige beslutar

att entlediga Nils-Göran Wiberg (s) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hos
länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning

at entlediga Nils-Göran Wiberg (s) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i fullmäktiges
valberedning

att entlediga Mia Bohlin (mp) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i valnämnden

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§69 Dnr2013.0148.102

Valärenden

Kommunfullmäktige har att förrätta val enligt följande.

Val till uppdrag som ersättare i fullmäktiges valberedning efter Barbro Iliou (mp).

Val till ledamot och ordförande i fullmäktiges valberedning efter Nils-Göran Wiberg (s).

Val till uppdrag som ombud till stämman för Hedströmmens Vattenförbund efter Barbro Iliou (mp).

Val till uppdrag som ersättare för ombud till stämman för Västmanlands Luftvårdsförbund efter
Barbro Iliou (rnp).

Val till ledamot och ordförande i valnämnden efter Mia Bohlin (mp).

Kommunfullmäktige har dessutom att nominera en förtroendevald som ledamot i styrelsen för
Hedströnrniens Vattenförbund.

Fullmäktiges presidium har haft fullmäktiges uppdrag att bereda val av ersättare i fullmäktiges
valberedning efter Barbro Iliou (mp) och val till ledamot och ordförande i fullmäktiges valberedning
efter Nils-Göran Wiberg (s).
Ordföranden redogör för presidiets förslag.

Vice ordförande i valberedningen, Vanja Leneklint (fpl), redogör för valberedningens förslag till
övriga val.

Kommunfullmäktige beslutar

att till ersättare i fullmäktiges valberedning efter Barbro Iliou (mp) välja Sheila Imarnovic-Skog (mp)

att till ledamot och ordförande i fullmäktiges valberedning efter Nils-Göran Wiberg (s) välja Klaus
Jesse (s)

att till ledamot och ordförande i valnänmden efter Mia Bohlin (mp) välja Aneth Arvidsson (s)

att val till övriga uppdrag och nominering bordläggs till nästa sammanträde

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr2013.0149.002

Delgivningar

Arbogaåns Vattenförbund
130909 Protokoll från ordinarie förbundsstämma den 4juni 2013/Dnr 2013.0647.432

Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag (SFS)
130718 Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2013/Dnr 2013.0404.106

Landstinget Västmanland
130729 Protokoll från Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet m.m den 14juni
2013/Dnr 2013.0058.106

Länsstyrelsen i Västmanlands län
130814 Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige/Dnr 2013.0779.102
130821 Remiss av förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län/Dur 201 3.0485.101

Mälardaisrådet
130829 Protokoll från rådsmötet den 31 maj 2013/Dnr 2013,0191.106

Norra Viistmanlands Samordningsförbund
130617 Protokoll från styrelsesammanträde den 22 maj 2013.

Skinnskattebergs kommun
130528 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 96, Medborgarförslag om lekplats vid Sandviksbadet
i Bysala/Dnr 2012.0 157.101
130528 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 97, medborgarförslag om konimunens bilar/dnr
2013.0024.101
130613 Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden
130716 Kommunchefsavtal Nima Poushin och Skinnskattebergs kommunldnr 2013.0800.023
130822 Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden

VafabMilj ö
130813 Protokoll från extra bolagsstämma den 13 juni 201 3/Dm 2013.0317.106

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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(Läs först anvisningarna under länken medborgarförslag)

Mitt förslag handlar om: (ämne)
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Irun Sklnnskattebergs kommun

2013 -09-23

MEDBORGARFÖRSLAG

(Läs först anvisningarna under länken medborgarförslag)

Mitt förslag handlar om: (ämne)

Arbetskläder för personal inom fritidshem och förskola

Mitt förslag är:
Att all personal som arbetar inom fritidshem och förskola ska få

arbetskläder med Kommunens logga på.

Detta ska gälla både inne och ute vistelse.

Ort och datum Namnteckning

Färna 23 sep 2013 )f(LWLC

amnförtydligande

Susanne Karlsson

Adress
Allévägen 3 Färna

739 70 Skinnskatteberg



Skinnskatteberas kommun

2013 -09- 1 8Medborgarforslag Dnr/ &9/Z /9/

Jag heter Susanne Karlsson, bor i Fäma och arbetar på Klockarbergskolans fritidshem
i Skinnskatteberg. Jag har arbetat i den här Kommunen i snart 27 år, både inom
fritidshem och förskola. Jag har gått och funderat på en sak ganska lång tid och har
nu några frågor:

Varför har Kommunens alla utearbetare arbetskläder när vi inom fritidshern och
förskola inte har det?

Det kan ju inte bero på antalet timmar ute, ffir är det några som är ute många timmar
och ibland hela dagar, i både regn och snö, året om, så är det vi!

Inom äldrevården har man arbetskläder när man tar hand om äldre som både behöver
matas och bytas på, detta gör vi också men på mindre individer. Dessa vill dessutom
gärna sitt i knä och gosa vilket vi alltid gärna gör.

Tänk vilken fantastisk, levande reklampelare vi blir med Kommunens logga på
ryggen, ute i alla väder.

Nej, ändring på detta och ge oss som arbetar inom fritidshem och förskola
arbetskläder. Varför ska vi vara annorlunda mot övrig personal inom Kommunen?

Vi tar hand om det bästa ni har, era barn eller kanske barnbarn.

Vill ni höra fler argument, kontakta mig gärna.

Med vänlig hälsning
Susanne Karlsson
Allévägen 3 Färna
73970 Skinnskatteberg
070-360 1677
Arb: 0222-45025



Skinoskal-teberqs kommun

2013 -09- 2 4
D /fr2/c3. 6V. /‘/fl

Folkpartiet Liberalerna

Till Kommunfullmäktige

Motion om skylt till kommunens fritidshem på
Klockarbergsskolan

2013-09-23

Kommunen behöver sätta upp en skylt till kommunens fritidshem.
Klockarbergsskolan har många ingångar i olika byggnader. Idag är det inte
uppenbart var ingången till fritidshemmet är. Särskilt svårt är det att hitta
om du inte tillhör den skara som varje dag lämnar och hämtar barn.

Förslag

att kommunen sätter upp en skylt som tydligt markerar var fritidshemmet
på Klockarbergsskolan finns.

‘0

Carina Sndor (fp)



Folkpartiet LiberalernaCENTERPARTIET Kristdemokracerna

Till Komniunfullmäktige 2013-09-23

Skinnskattebergs kommun
Motion — Inrätta karriärtjänster 24

Dnr&9c2? //
‘ntcootetoetttFredagen den 13 september presenterade regeringen en rad satsningar för ökad kvalitet och

mer kunskap i den svenska skolan. Bättre möjligheter att göra lärarkarriär, ytterligare
kompetensutveckling för lärare, en läs- och skrivsatsning samt mer undervisningstid i
matematik är huvudförslagen i kunskapspaketet som totalt omfattar 3,9 miljarder kronor för
åren 2014-2017.

Satsningen på karriärtjänster för lärare förstärks så att det från och med hösten 2014 skapas
utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för ca 15 000 förstelärartjänster.

Från och med hösten 2016 föreslås satsningen utökas ytterligare något till att omfatta
lönepåslag för sammanlagt motsvarande ca 17 000 förstelärartjänster. Detta innebär att om tre
år finns det uti-ymme för att omkring var sjätte utbildad lärare har en karriärtjänst.

Karriärstegsreformen innebär att skolhuvudmän som inrättar karriärtjänstema förstelärare
eller lektor ges möjlighet att söka statsbidrag för lönepåslag för dessa särskilt yrkesskickliga
lärare, motsvarande 5 000 kronor (förstelärare) respektive 10 000 kronor (lektor) mer i
månaden.

Regeringen markerar att det här är en permanent satsning, avsikten är alltså att det ska vara
permanenta löneförhöjningar — inte tidsbegränsade förordnanden — och statsbidraget täcker
hela kostnaden för löneökningen.

Med ovanstående som grund yrkar Allians för Skinnskatteberg

Skinnskattebergs kommun inrättar karriärtjänsterna förstelärare och/eller lektor
fr.o.m. hösten 2014.

För Allians för Skinnskatteberg,

7-)- ), /4
Cui &
Carina Såndor (fp) Pernilla Danielsson (m) Andersson (c)



kkttebergs kommun
Skinnskatteberg den 23 september 2013 ?ti13 -1J9- 23

Till Kommunfullmäktige

M 0 TIO N OM POLITIKERRUM

För dem som idag tillhör kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annat organ knutet till

till den kommunala hanteringen finns fi5rutom kallelser med underlag även bilagor och som

slutprodukt protokoll att hantera. En mycket stor mängd papper att spara för varje enskild

ledamot. En del bilagor kan direkt sorteras ut medan bilagor till andra ärenden kräver en lång

lagringstid på grund av ärendenas art.

Vid flera tillfällen har jag påtalat behovet av ett politikerrum i kommunhuset. Där skulle man

samla alla protokoll och alla bilagor och andra underlag på ett sådant sätt att man som

politiker lätt kan finna det man söker.

Jag föreslår att frågan om politikerrum snarast utreds.

a
Vanja Lneklint
Folkpartiet liberalerna


