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Allmänhetens frågestund

Inga frågor från allmänheten ställs vid dagens sanuuanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Tyst minut

Kornrnunfullmiiktige håller en tyst minut till minne av Christer Turén (fpl).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§1

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Närvarande ledamöter

Ledamöter Närvarande — — Notering

s Lars Andersson x — —

f1 Carina Sindor x — — —

s Seija Ojala x — —

fpl JanLejon x — — —

s Klaus Jesse
fpl Vanja Leneklint x —

s Birgit Holmqvist x — —

v Fredrik Skog x — -

m Pemilla Danielsson x — —

c Anders Andersson x — — -

fpl Elisabeth Åberg x — — -

s Stig Johansson x — — -

s Helena Nykänen

fpl Angelique Nyström x — — -

mp Sofie Werner

s TonyBölja x — — -

fl Patric Gålbom x — — -

s Charlotte Jansson x — — -

v Helena Werner x — —

fl Heléne Jarno x — —

sd PetnOjala x — — -

m BoÖberg x ——

c Rolf Andersson x — — -

s Lars-Göran Fammé x — — -

fpl Bertil Leneklint x — — -

s Yvonne Krusell-Neld
f,1 Kristina Bergstedt x — — -

s Roger Jngvarsson x — — -

s Kristina Ohrmér x
Jansson

fpl Eva Turén
mp Sheila Imamovic-Skog x — — —

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 1 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2010-2014

Tjanstgörande ersättare

Ersättare Närvarande — — — Notering

s Ulf Forsberg

s Olle Fernquist x — — — Tjänstgör för Klaus Jesse

s Tommy Sunvisson x Tjänstgör för Helena

Nykänen
s Lena Lovén-Rolén x Tjänstgör för Yvonne

Krusell-Neld
s Kurt Paulsson

s Konny Eriksson

fpl Mariann Berg

fpl Aina Ek x — — — Tjänstgör för Eva Turén

fpl Birgitta Thulin Lejon

fpl Bengt Åberg

fpl
v Peter Gammelgård

v Nettan Roth

m Staffan Strid
rn Sture Bäcklund
c Rolf Andersson, Sillbo
c Ulf Kjellin
rnp Karin Lindström x — — — Tjänstgör för Sofie Werner

mp Eva Anderberg

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 2 Dnr2013.1271.007

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 201 3-08-31 för
Skinnskattebergs kommun

Revisoremas bedönming av delårsrapport per 2013-08-3 1 har inkommit till
konimunkansliet den 9 december 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-01 -08, § 16, föreslå kommunfullmäktige
att lägga revisoremas bedömning av delårsrapport per 2013-08-31 till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-01-28, § 9, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att lägga revisorernas bedömning av delårsrapport per 2013-08-3 1 till handlingarna

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyreisens förslag

att lägga revisorernas bedömning av delårsrapport per 2013-08-31 till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

T
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§3 Dnr2013.0317.106

Begäran om kommunal borgen — VafabMiIjö AB

På extra bolagsstämma den 5 december 2013 beslutades att Vafab Miljö AB skulle gå vidare till
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera lån för
investeringar knutna till konj.munemas avfallsansvar enligt miljöbalken, arnortering av lån, säkerhet
för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal.
För Skinnskattebergs del innebär detta en borgen om 1,63 % till ett belopp av 6 697 670 kr.

Tio kommuner vid stämman beslutade
au godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att finansiera långsiktiga investeringar knutna
till kommunernas avfallsansvar enligt milj öbalken, avslutning av avfallsupplag samt långsiktigt
milj öskydd vid anläggningarna
att uppdra åt bolaget att be ägarkommunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4
mkr enligt ägaravtal 2004-08-27, § 9
Enköpings kommun avstod från att rösta vid stämman för att avvakta kommande möte i
kommunfullmäktige.
Surahammars konimun företräddes inte på stämman.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-11-26, § 202,
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en rekommendation när den extra
bolagsstämman i VafabMiljö har fattat beslut i frågan

Ledningsutskottet beslutade 20 14-01-08, § 5, föreslå kommunfullmäktige
gSkinnskattebergs kommun bifaller begärd borgen till VafabMiljö med 186,4 mkr

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-28, § 2, föreslå kommunfullmäktige
gSkinnskattebergs kommun bifaller begärd borgen till VafabMiljö med totalt för
ägarkommunerna 186,4 mkr
.Skinnskattebergs kommun bifaller begärd utökning av borgen till VafabMiljö fbr sin del 1,63 %
till beloppet 6 697 670 kr
att godkänna en borgensavgifi på 0,5 % på Skinnskattebergs kommuns borgensåtagande gentemot
VafabMiljö AB

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s), som också är ledamot i styrelsen för VafabMiljö AB.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

t’_ -
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§ 3 forts. Dnr2013.0317.106

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att Skinnskattebergs konirnun bifaller begärd borgen till VafabMiljö med totalt för
ägarkommunerna 186,4 mkr

att Skinnskattebergs kommun bifaller begärd utökning av borgen till VafabMiljö ffir sin del 1,63 %
till beloppet 6 697 670 kr

att godkänna en borgensavgift på 0,5 % på Skinnskaftebergs konirnuns borgensåtagande gentemot
VafabMiljö AB

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr2013.1094.002

Revidering av Reglemente för valnämnden i Skinnskattebergs
kommun

Enligt konmEiunstyrelsens beslut 20 12-10-30, § 151, uppdrogs till förvaltningen att verkställa
översyn och upprättande av rutiner och dokument enligt upprättat tjänstemannaförslag. Punkt nr 7 i
detta beslut är att upprätta en delegationsordning för valnämnden och att revidering av reglementet
genomförs. Valnämnden har upprättat förslag till kommunfullmäktige om ändringar i reglementet,
samt för sin del beslutat att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs.
Kommunstyrelsen har yttrat sig över förslaget till ändringar i reglementet samt noterat till
protokollet valnämndens beslut angående delegation.

Tidigare behandling av ärendet

Valnänmden beslutade 20 13-10-26, § 5, föreslå kommunfullmäktige
att i § 3 stryka den andra meningen
att i § 5 ändra antalet ersättare från tre till två ersättare i paritet med miljö- och byggnadsnämnden
att i övrigt godkänna reglernentet i dess nuvarande lydelse

Valnänmden beslutade därutöver
att enligt § 4 i reglementet till fullmäktiges sammanträde i november 2014 rapportera hur valarbetet
genomförts och den ekonomiska ställningen efter valet
att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta behövs

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 201, föreslå kommunfullmäktige
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot valnämndens förslag till ändringar i
reglementet

Ledningsutskottet beslutade därutöver 2013-11-26, § 201, föreslå kommunstyrelsen
att förvaltningens uppdrag att upprätta förslag till delegationsordning för valnämnden är slutfört i
och med valnämndens beslut att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-17, § 226, att avge yttrande enligt ledningsutskottets förslag
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot valnämndens förslag till ändringar i reglementet

Kommunstyrelsen beslutade vidare enligt ledningsutskottets förslag
att förvaltningens uppdrag att upprätta förslag till delegationsordning för valnämnden är slutfört i
och med valnämndens beslut att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs



Skinnskattebei-i
I-4fl1fl,Ufl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullinäktige 2014-02-17 Sid. 10

§ 4 forts. Dnr2013.1094.002

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), och yrkar att frillmäktiges beslut ska ha den lydelse som
valnämnden föreslår kommunfullmäktige.

Koinmunfullrnäktige beslutar enligt valnämndens förslag och kommunstyrelsens yttrande
angående revidering av valnämndens regleinente

gil i § 3 stryka den andra meningen

att i § 5 ändra antalet ersättare från tre till två ersättare i paritet med miljö- och byggnadsnämnden

att i övrigt godkänna reglernentet i dess nuvarande lydelse

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 5 Dnr2Ol3.0844.030

Riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda

Fullmäktiges presidium gjorde 2011 en översyn av reglerna för uppvaktning vid avgång från
förtroendeuppdrag i Skinnskattebergs konm-iun. Presidiets förslag innebar att det gemensamma
Reglemente för förtjänstutmärkelser till förtroendevalda och anställda, skulle omvandlas till två
separata dokument som var för sig reglerar uppvaktning vid avgång av förtroendevalda respektive
uppvaktning av anställda i kommunen.
Kommunfullmäktige fastställde därefter 2011-09-19, § 50, Regler för uppvaktning vid avgång för
förtroendevalda i Skinnskattebergs kommun.
Kommunstyrelsen har 2013-10-08, § 173, beslutat föreslå kominunfullmäktige att anta riktlinjer
för gåvor, uppvaktning och representation för tilisvidareanställda enligt upprättat förslag. Det har
i efterhand visat sig att vissa förtydliganden behövdes beträffande jubileumsgåvan, varför
beslutet revs upp och ärendet behandlades på nytt med denna justering i dokumentet samt i övrigt
enligt kommunstyrelsens beslut.
Nytt förslag till riktlinjer för gåvor, uppvaktning och nu även representation för anställda finns nu
upprättat och ska beslutas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 145,
att förvaltningen ska vidta åtgärder så att felaktigheter i lönesystemet beträffande listor för
uppvaktning och gåva efter 25 års anställning rättas till
Personalutskottet/ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige

anta riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-08, § 173,
att begreppet “anställda” ska bytas ut mot “tillsvidareanställda” i riktlinjerna
Kommunstyrelsen beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att anta riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för tilisvidareanställda enligt upprättat
förslag

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 2014-01-08, § 6, föreslå kommunfullmäktige
att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning för tilisvidareanställda samt representation

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-01-28, § 3, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning för tillsvidareanställda samt representation

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta Riktlinjer för gåvor och uppvaktning för tillsvidareanställda samt representation

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

bP
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§ 6 Dnr2014.01l8.l06

Småkom och Förenade Småkommuners Försäkringsbolag (FSF) —

rapport

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige — ytmässigt tillhör denna
komrnungrupp de största kommunerna — har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk —

SmåKorn — för att bättre kunna hävda sina intressen och föra en dialog om små
kommuners angelägenheter med ämbetsverk, regering och riksdag. Drygt 100 kommuner
med cirka il 000 invånare eller färre — lite större kommuner kan ansöka om att få vara med —

deltar i nätverket, som är en frivillig samverkan mellan kommuner från Pajala och Jokkmokk i norr
till Perstorp och Orkeiljunga i söder. Samtliga kommuner är medlemmar i Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL.

Utöver nätverket finns en fbrening för kommuner som vill vara särskilt aktiva och stötta
verksamheten ekonomiskt genom SmåKoms vänförening. SmåKorn har för närvarande
drygt 60 medlemmar, och Skinnskattebergs kommun är medlem sedan många år.

Fullmäktige har för innevarande mandatperiod utsett Lars Andersson (s) som ordinarie ombud till
stämman för SmåKom, med Carina Såndor (fpl) som ersättare.
Fullmäktige har också för innevarande mandatperiod utsett Lars Andersson (s) som ordinarie ombud
till bolagsstämman för FSF, med Pernilla Danielsson (m) som ersättare.

Lars Andersson (s) rapporterar från arbetet i SmåKom. Nätverket har varit rernissinstans inom
områden såsom skatteutjämnningssystemet, strandskydd, offentlig service i glesbygd,
bredbandsutbyggnad, polisens organisation, finansiell infrastruktur, turism m.m.

Pemilla Danielsson (m) rapporterar från arbetet i FSF, där hon ingår i styrelsen. Skinnskattebergs
kommun var en av stiflama när bolaget startade 2008-01-01 med 24 kommuner som delägare. FSF
har genom sitt arbete gått i bräschen för att små kommuner ska ha möjligheter att teckna försäkringar
till humana premier, något som gagnat alla små kommuner i Sverige. Inför stämman i maj 2014
diskuteras nu hur bolaget ska gå vidare och med vilka uppgifter.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rapporten till handlingarna
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Frågor och interpellationer

Regler för Frågor och interpellationer finns i Arbetsordning för kommunfullmäktige 2011-11-21,
§21.
Till dagens sammanträde har inga interpellationer inkonmiit.

Inga frågor från ledamöterna ställs vid dagens sammanträde.
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§8 Dm- 2013.0530.101

Svar på motion angående införande av vårdhund inom
kommunens äldreboenden

En motion angående införande av vårdhund inom våra äldreboenden har inkommit från Bo Öberg
(m), Heléne Jamo (fpl) och Rolf Andersson (c).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 13-05-13, § 27,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 116
att överlämna motionen till vård-och omsorgsutskottet för beredning

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 88
ge sektorchefen i uppdrag att bereda motionen
att ärendet återkommer till utskottets sammanträde den 9 december 2013

Vård-och ornsorgsutskottet beslutade 20 13-12-09, § 152
att ärendet återkommer vid nästa sammanträde

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2014-01-07, § 5, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen om införande av vårdhund inom kommunens äldreboenden

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-01-28, § 17, enligt vård-och omsorgsutskottets fbrslag, föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen om införande av vårdhund inom kommunens äldreboenden

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen om införande av vårdhund inom kommunens äldreboenden
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§ 9 Dnr2014.0054.101

Medborgarförslag om vägbulor på Hagstuvagen 1 Skinnskatteberg

Ett medborgarförslag har inkommit om att de vägbommar som finns på cykelvägenlgångvägen som
korsar Hagstuvägen mellan Koj vägen och Stybbvägen, kompletteras med två vägbulor på
Hagstuvägen för att öka trafiksäkerheten i området.

Komnaunfullmiiktige beslutar

att överlänma rnedborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut som därefter
delgives fullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

\
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§ 10

Entlediganden

Dnr 2013.1254.102
Helena Nykänen (s) har 20 13-12-03 inkommit med en begäran om entledigande från uppdragen som
ledamot i konimunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.
Konmmnfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget som ledamot i konrnunfu1Imäktige och
hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning, samt att entlediga henne från uppdraget som
ersättare i kornmunstyrelsen.

Kommunfullmaktige beslutar

att entlediga Helena Nykänen (s) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och hos
länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning

att entlediga henne från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 111 Dnr 2014.0176.102

Valärenden

Dnr 2013.1254.102
Kommunfullmäktige har att förrätta val till ersättare i kommunstyrelsen efter Helena Nykänen (s).

1 ärendet yttrar sig valberedningens vice ordförande Vanja Leneklint (fpl), och föreslår Aneth
Arvidsson (s) till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Komniunfullmiiktige beslutar enligt valberedningens förslag

att välja Aneth Arvidsson (s) till uppdraget som ersättare i komniunstyrelsen efter Helena Nykänen
(s).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 12

Delgivningar

Arboga kommun
131212 Dnr2013.0501.106
Kommunfullmäktige protokoll 2013-1 1-27, § 120, Förslag till beslut om att ombilda VafabMiljö
AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Ekomuseum Bergslagen
131216 Dnr 2013.0447.106
Styrelseprotokoll 20 13-12-06

Enköpings kommun
131218 Dnr2013.0501.106
Kommunfullmäktige protokoll 2013-12-l0, 101, Ombildande av VafabMiljö AB till ett
kommunalförbund

Folkhälsomyndigheten
140116 Dnr 2014.0065.101
Meddelande om att en ny myndighet har inrättat, Foikhälsomyndigheten

Köpings kommun
131128 Dnr2013.0501.106
Komniunfullmäktige, protokollsutdrag § 103, Ombildning av VafabMiljö AB till komrnunförbund

Landstinget Västmanland
140120 Dnr 2013.0058.106
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra sarnverkansfrågor protokoll 20 13-
12-13

Länsstyrelsen Västmanlands län
131218 Dnr2013.1307.102
Beslut 20 13-12-17 om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige i Skinnskatteberg

Norbergs kommun
131218 Dnr2013.0287.106
Västmanland-Dalarna Lönenänmd protokoll 2013-11-22, § 36, Budgetuppföljning 20131001-
2013 1031
131122 Dnr2013.0287.106
Västmanland-Dalarna Lönenämnd, protokoll 20 13-1 1-22

Regeringen
131125 Dnr2013.1220.lOl
Socialdepartementet 20 13-1 1-21, regeringens beslut att avslå ansökan från Landstinget
Västmanlands län om att ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (20 10:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län
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§ 13 forts.

Skinnskattebergs kommun
131120 Kommunstyrelsen, protokoll 2013-1 1-12 § 208, Svar på medborgarförslag att sätta upp en
väntkur vid Kommunhuset
131120 Kommunstyrelsen, protokoll 2013-1 1-12, § 212, Svar på medborgarfbrslag om inhägnad
hundgård i Skinnskatteberg
131217 Valnämnden, protokoll från sammanträde 2013-12-09
131218 Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll från sammanträde 2013-12-10
131220 Kommunstyrelsen, protokoll från sammanträde 2013-12-17
140204 Valnämnden, protokoll från sanunanträde 2014-01-21
130210 Kommunstyrelsen, protokoll från sammanträde 2014-01-28

Surahammars kommun
131120 Dnr2013.0501.106
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 20 13-11-11 § 74, Bildande av Kommunalfbrbundet
VafabMilj ö

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
131119 Dur 2013.0144.106
Styrelsens beslut nr 7 2013-1 1-15, Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin
140116 Dur 2014.0066.106
Information om statliga stimulansmedel aktuella för Västrnanlands län genom överenskommelser
mellan SKL och regeringen 2014

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

/


