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Kommunfullmäktige

Allmänhetens frågestund

Sammanträdesprotokoll
2014-11-17 Sid. 97

Innan sammanträdet ges tillfälle till allmänhetens frågestund.
Anders Nordenbris ställer frågor till kommunstyrelsens ordfZrande Lars Andersson (s), som
besvarar frågorna.
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§ 66

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Niirvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro — — - Notering

s Lena Lovn-Ro1én x

fpl Carina Sindor x — — -

s Lars Andersson x — — -

fpl Angelique Nyström x — — -

s SeijaOjala x — — -

fpl Ewa Olsson Bergstedt x — — -

v Fredrik Skog x — — -

sd Petri Ojala x — — —

s TonyBölja x - — —

c Ulf Kjellin
s Roger Jngvarsson x - — —

fpl JanLejon x - — —

m Staffan Strid
s Aneth Arvidsson x - — —

fpl Laila Jarstorp
s Ulf Forsberg x - - —

fp! Susanne Karlsson x - - —

v Helena Cederberg x - -

sd Therese Lövdahi x - - —

s Charlotte Jansson x - - —

fp! Vanja Leneklint x - - —

s Klaus Jesse x - - —

mp Sheila Jmamovic Skog x - - —

c Rolf Andersson x - - —

s Kerstin Delfaik x - - —

fp! Elisabeth Åberg x - - —

s Tommy Sunvisson
m BoÖberg x - -—

fpl Tobias Jarstorp x - - —

s Kristina Ohrmér Jansson x - - —

fpl Waija Rafik

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro — - - Notering

s Gabriel Andersson x — - Tjänstgör för Tonmiy Sunvisson

s Yvonne Krusell-Neld — - -

s Erik Engman — - -

s Cecilia Karlsson — - -

s Sven-Erik Taligren — - -

s Anette Bagger — - -

Anna-Lena Lundén x — — - Tjänstgör för Laila Jarstorp

fjl A Bertil Leneklint x — — - Tjänstgör för Warja Rafik

fl Kristina Bergstedt — — -

fpl Aina Ek
fpl Eva Turén — — -

v Peter Gammelgård — — -

v Nettan Roth — — -

sd Johan Hådén — — -

sd Mats Såndor — — -

c Lena Alexandersson x — — - Tjänstgör för UlfKjellin
c Helena Norrby — — -

rn Pernilla Danielsson x — — - Tjänstgör för Staffan Strid
rn Sture Bäcklund — — —

mp Bertil Skog — — -

mp Sara Norman — — -

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 67 Dnr2014.1027.113

Delårsbokslut per 2014-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2014-08-3 1 har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, § 145, förslag till kon-imunfullmäktige

Konimunstyrelsen beslutade 2014-1 1-04, § 148, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att lägga delårsbokslutet per 2014-08-3 1 till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Vanja Leneklint (fpl) och Fredrik Skog (v).

Lars Andersson (s) yrkar bifall till komniunstyrelsens förslag.

Kommunfullinäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att lägga delårsbokslut per 2014-08-31 till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinn
I54efl9fl9Ufl Sammanträdesprotokoll
Kommuntbilmäktige 20 14-1 1-17 Sid. 101

§ 68 Dnr2014.1059.042

Budget 2015 och plan 201 6-2017 för Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget 2015 och plan 2016-2017 har upprättats och ska godkännas av
kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, § 147,
att en ytterligare bearbetning av texten i budgetförslaget ska göras av förvaltningen inför
kormnunstyrelsens sammanträde den 4 november

Ledningsutskottet beslutade vidare 20 14-10-15, § 147, föreslå kommunfullmäktige,
att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona
att partistödet i form av grundstöd skall vara 15 000 kr per parti samt ett mandatstöd med 2 000 kr
per mandat i fullmäktige
att godkänna upprättat förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt taxor och
avgifter
att godkänna upprättat förslag till drifibudget
att i investeringsbudgeten anslå medel till planerings- och projekteringskostnader för
förvaltningsfastigheter med 2 mkr
att i övrigt godkänna upprättat förslag till investeringsbudget

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 149, föreslå kominunfiallmäktige
att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona

att partistödet i form av grundstöd skall vara 15 000 kr per parti samt ett mandatstöd med 2 000 kr
per mandat i fullmäktige

att godkänna upprättat förslag till arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt taxor och
avgifter

att godkänna föreslaget tillägg till upprättat förslag till taxor och avgifter som gäller
Pensionärsservice

att godkänna budgetberedningens förslag till driftbudget

att genom det ekonomiska utrymmet som återstår att ta i anspråk sedan resultatet 1,5 % avräknats
- 220 000 kr tillförs kommunstyrelsen eftersom planerade organisationsförändringar inom
kommunstyrelsen inte hinner genomföras under budgetåret
- 630 000 kr tillförs sektor vård och omsorg, då budgetberedningen i sin slutbehandling av
budgeten gjorde en nerdragning med 1 270 000 kr i från sektorn äskade medel
- en utökning med 200 000 kr görs för prioriterade satsningar på ungdomar och integration, med
fördelningen 100 000 kr till verksamhet 481 Bidrag till ungdomsverksamhet, och med 100 000 kr
till verksamhet 483 Bidrag till studieorganisationer

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 68 forts. Dnr2Ol4.1059.042

att i investeringsbudgeten anslå medel till planerings- och projekteringskostnader för
förvaltningsfastigheter med 2 mkr

att i övrigt godkänna upprättat förslag till investeringsbudget

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

Lars Andersson (s) redogör för den föreslagna budgeten för år 2015. Budgetberedningens förslag
innebär en driftbudget om totalt 219 500 tkr, och en investeringsbudget om totalt 4 985 tkr.
Inför den politiska beredningen i kommunstyrelsen visade det sig att det återstod 1 050 tkr att ta i
anspråk sedan resultatet 1,5 % avräknats.
Lars Andersson (s) redogör för komrnunstyrelsens förslag till hur detta utrymme ska fördelas.

Lars Andersson (s) yrkar bifall till konununstyrelsens förslag.

Carina Sändor (fpl) redogör för allianspartiernas (fpl), (c), (m), förslag till drifibudget,
investeringsbudget och fördelning av det återstående ekonomiska utrymmet om 1 050 tkr.

Carina Såndor (fpl) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till drifibudget för år 2015 med
följande tillägg och avdrag (de 1 050 tkr som återstår att ta i anspråk sedan resultatet 1,5 % har
avräknats).
-att anslå medel till förstudie om Nyhammars förskola inkluderat fritids och samlingssal med 50 tkr
-att inrätta ett oppositionsråd för mandatperioden
-att anslå medel för oppositionsråd med 450 tkr
-att anslå extra medel till skolskjutsar med 480 tkr
-att 220 tkr återförs till kommunstyrelsen då planerade organisationsförändringar inom
kommunstyrelsen inte hinner genomföras
-att minska kostnaden i driftbudgeten för arvode till kommunstyrelsens ordförande med 150 tkr,
vilket innebär att arvodet ändras till 450 tkr

Carina Såndor (fpl) yrkar bifall till driftbudgeten i övrigt:
-att kommunalskatten skall vara oförändrad, 22:51 kronor per skattekrona
-att partistödet i form av grundstöd skall vara 15 000 tkr per parti samt ett mandatstöd med
2 000 kr per mandat i fullmäktige
-att förutom tillägget av inrättande av ett oppositionsråd med tillhörande medel samt ändringen av
kommunstyrelsens ordförande arvode, i övrigt godkänna upprättat förslag till arvoden och
ersättningar för förtroendevalda samt taxor och avgifter
-att godkänna föreslaget tillägg till upprättat förslag till taxor och avgifter som gäller
Pensionärsservice

Carina Sindor (fl) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till investeringsbudget för år 2015
med tillägg:
-att anslå medel till skyltning till förskolor, fritidshem och Sturehuset med 50 tkr
-att anslå medel till lekpark i Färna med 300 tkr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 68 forts. Dnr2014.1059.042

Carina Séndor (fpl) yrkar bifall i övrigt till investeringsbudgeten, samt
-att anslå medel till planerings- och projekteringskostnader för förvaltningsfastigheter med 2 000 tkr

1 diskussionen som följer yttrar sig Fredrik Skog (v), Vanja Leneklint (fpl), Lars Andersson (s),
Sheila 1. Skog (mp), Pemilla Danielsson (m) och Rolf Andersson (c).

Fredrik Skog (v), med instänunande av Sheila 1. Skog (mp), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Vanja Leneklint (fpl), med instämmande av Pernilla Danielsson (m) och Rolf Andersson (c),
yrkar bifall till allianspartiemas (fpl), (c), (m), förslag till budget.

Ordföranden ställer proposition på allianspartiernas (fpl), (c), (m), förslag till budget mot
kommunstyrelsens förslag, och finner att fullmäktige beslutat enligt allianspartiernas (fpl), (c),
(m), förslag till budget.

Votering begärs och verkställs.

Voteringen utfaller så att allianspartiernas (fpl), (c), (m), förslag till budget 2015 och plan
2016-2017 får 16 röster, och kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och plan 2016-2017 får
15 röster (se bilaga till protokollet).

Kommunfullmäktige beslutar

att anslå medel till förstudie om Nyhammars förskola inki. fritids och samlingssal med 50 000 kr

att inrätta ett oppositionsråd för mandatperioden

att anslå medel för oppositionsråd med 450 000 kr

att anslå extra medel till skolskjutsar med 480 000 kr

att 220 000 tillförs kommunstyrelsen då planerade organisationsförändringar inom kommunstyrelsen
inte hinner genornfZiras

att minska kostnaden i driftbudgeten för arvode till kommunstyrelsens med 150 000 kr, vilket innebär
att arvodet ändras till 450 000

att kommunalskatten skall vara oförändrad, 22:51 kronor per skattekrona

att partistödet i form av grundstöd skall vara 15 000 tkr per parti samt ett mandatstöd med
2 000 kr per mandat i fullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 68 forts. Dnr2014.1059.042

att förutom tillägget av inrättande av ett oppositionsråd med tillhörande medel samt ändringen av
kommunstyrelsens ordförande arvode, i övrigt godkänna upprättat förslag till arvoden och
ersättningar för förtroendevalda samt taxor och avgifter
att godkänna föreslaget tillägg till upprättat förslag till taxor och avgifter som gäller
Pensionärsservice

att anslå medel till skyltning till förskolor, fritidshem och Sturehuset med 50 tkr

att anslå medel till lekpark i Fäma med 300 tkr

att anslå medel till planerings- och projekteringskostnader för förvaltningsfastigheter med 2 000 tkr

Lena Lovén-Rolén (s), Lars Andersson (s), Seija Ojala (s), Fredrik Skog (v), Tony Bölja (s), Roger
Ingvarsson (s), Aneth Arvidsson (s), Ulf Forsberg (s), Helena Cederberg (v), Charlotte Jansson (s),
Klaus Jesse (s), Sheila 1. Skog (mp), Kerstin Delfaik (s), Gabriel Andersson (s), Kristina Ohrmér
Jansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars Anderssons (s) m.fl yrkande, och
inkommer med skriftlig reservation.



S ki nnsk1
IIftWflUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2014-11-17 Sid. 105

§ 69 Dnr2014.0921.106

Förslag till avtal och reglemente för den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden mellan Landstinget Västmanland och
kommunerna i Västmanland

Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för den Gemensamma nänmden
för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor. Det gällande avtalet är i vissa delar inte
längre aktuellt. Nämndens verksamhet har över tid anpassats utifrån förändringar i omvärlden,
bland annat att de ingående parterna driver betydligt flera gemensamma projekt. Dessutom har
Våstmanlands Kommuner och Landsting (VKL) vård- och omsorgsberedning tillkommit efter att
nämnden startade år 2000, och där bereds och samordnas flertalet av de övriga samverkansfrågorna
inom vård- och omsorgsområdet. Syftet med att se över avtal och reglemente för den Gemensamma
nämnden har varit att tydliggöra ansvarsförhållanden och roller mellan nämnden och VKLs
beredning, att effektivisera arbetet med de gemensamma frågorna och att modernisera
utformningen av reglementet.
Landstinget föreslår kommunerna besluta;
att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hj älpmedelsnämnd
att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd
att notera att avtal och reglemente för Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamhet innebär en
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nänmd för
hjälpmedelsverksarnhet och andra samverkansfrågor, samt reglemente för samma nämnd gällande
från år 2007

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottets beslut 2014-10-15, § 150, förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 151, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige enligt Landstingets Västmanland förslag

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd

att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hj älpmedelsnämnd

att notera att avtal och reglemente för Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamhet innebär en
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor, samt reglemente för samma nänmd gällande
från år 2007

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 70 Dnr2014.0090.106

Korrigering av § 15 i förslag till ny förbundsordning inför
2015-01-01 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Kommunfullmäktige har 20 14-09-08, § 49, beslutat att godkänna upprättat förslag till ny reviderad
Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund, att anta den nya
förbundsordningen att gälla från och med 2015-01-01 samt att beslutet gäller under förutsättning av
övriga medlenirnars likalydande beslut.
Det har nu, via landstinget, uppdagats att det har blivit en felskrivning i § 15 avseende revisorernas
mandatperiod. Korrekt skrivning skall vara såsom i nu gällande förbundsordning, dvs att
mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter.
Kommunfullmäktige förslås besluta att § 15 “. . .Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från
den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum...”, ändras till
“. . .Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter. .

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottets beslut 2014-10-15, § 151, förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 151, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att § 15 “...Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den 1 april året efter det att val av
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. . .“, ändras till “. . .Mandattiden för revisorerna är
densamma som för styrelsens ledamöter...”

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att § 15 “. . .Mandattiden för revisorerna är fyra år räknat från den 1 april året efter det att val av
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.. .“, ändras till “. . .Mandattiden för revisorerna är
densamma som för styrelsens ledamöter. .
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§ 71 Dnr2014.0297.106

Förslag till beslut om temporär ändring av förbundsordning för
kommunalförbundet VafabMiljö

På iigarmötet i samband med VafabMiljö AB bolagsstämma i Västerås den 25 april 2014,
diskuterades beslutssituationen för ombildningen av VafabMilj ö AB till kommunalförbundet
VafabMiljö. Bakgrunden till mötet var att 11 av 12 ägarkommuner godkände ombildningen genom
beslut under år 2013. Den kommun som ännu inte tagit de beslut som behövs för att
kommunalförbundet ska kunna bildas, är Enköping.
1 beslutsunderlagen framgick vikten av att alla kommuner tog beslut så att ombildningen kunde ske
vid årsskiftet 2013/2014, och att Enköping har möjlighet att gå ur förbundet inom tre månader efter
att alla konsekvensanalyser av ett eventuellt utträde tagits fram. Den möjligheten, som alla
kommuner godkänt, tillkom för att Enköpings tveksamhet till ett fortsatt samarbetet inom ramen för
ett kommunalförbund inte skulle försena ombildandet för övriga kommuner.
Enköpings kommun har ännu inte tagit ställning, och för att formellt kunna bilda
kommunalförbundet innan Enköping tagit ställning, måste förbundsordningen ändras. Andringar i
konsortialavtal och aktieöverlåtelseavtal kan avvakta tills Enköpings kommun tagit beslut om sitt
medlemskap.
Förslag till beslut om temporär ändring i förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet
VafabMilj ö, finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottets beslut 2014-09-18, § 131, förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-10-07, § 133, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige

godkänna den temporära ändringen av förbundsordningen för kommunalförbundet VafabMiljö
enligt bifogat förslag i avvaktan på Enköpings kommun ställningstagande

att godkänna att den temporära förbundsordningen upphör att gälla om Enköpings kommun
godkänner ombildandet av VafabMiljö AB till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits av kommunfullmäktige. Det
innebär att när Enköpings kommun beslut vinner laga kraft gäller den tidigare antagna
förbundsordningen med tillhörande avtal för kommunalförbundet VafabMilj ö för alla kommuner.
Om Enköpings kommun däremot väljer att inte bli medlem i kommunalförbundet permanentas den
temporära förbundsordningen

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna den temporära ändringen av förbundsordningen för kommunalförbundet VafabMilj ö
enligt bifogat förslag i avvaktan på Enköpings kommun ställningstagande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§71 forts. Dnr2014.0297.106

godkänna att den temporära förbundsordningen upphör att gälla om Enköpings kommun
godkänner ombildandet av VafabMiljö AB till kommunalförbund enligt det konsortialavtal, den
förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits av kommunfullmäktige. Det
innebär att när Enköpings kommun beslut vinner laga kraft gäller den tidigare antagna
förbundsordningen med tillhörande avtal för kommunalförbundet VafabMiljö för alla kommuner.
Om Enköpings kommun däremot väljer att inte bli medlem i kommunalförbundet permanentas den
temporära förbundsordningen

Fullmäktige beslutar att direkt justering av denna paragraf skall ske.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 72 Dur 20 14.0465.007

Förändring av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen — kommunstyrelsens storlek

Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 115,
att förvaltningen får i uppdrag att belysa vilka konsekvenser som förslaget till förändringar får
att ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett förslag till beslut om en förändring av den politiska
organisationen och förvaltningsorganisationen
att uppdraget redovisas vid utskottets sammanträde den 18 september

Förvaltningen har till ledningsutskottets sammanträde 2014-09-18, § 129, upprättat en rapport
“Förändring av den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen”.
Ledningsutskottet beslutade
att ärendet åter tas upp vid nästa sammanträde med utskottet den 15 oktober

Efter ytterligare beredning i ledningsutskottet 20 14-10-15, § 153, beslutade utskottet föreslå
kommunfullmäktige angående den del i rapporten som avser kommunstyrelsens storlek, att en
minskning av styrelsens görs till 13 ledamöter och 13 ersättare, enligt ordförandeförslag från Lars
Andersson (s). Detta blev också kommunstyrelsens förslag till fullmäktige vid sammanträdet 20 14-
11-04, § 152. Rolf Andersson (c), Carina Sandor (fp!), Angelique Nyström (fpl), Vanja Leneklint
(fpl), Ewa Olsson Bergstedt (fpl), Lars Cambrand (ob) och Pernilla Danielsson (m) reserverade sig
mot beslutet till förmån för Vanja Leneklints (fpl) avslagsyrkande.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Carina Såndor (fpl), Fredrik Skog (v) och Pernilla Danielsson
(m).

Seija Ojala (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carina Såndor (fpl), med instämmande av Pernilla Danielsson (m), yrkar avslag, dvs.
kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att en minskning av styrelsen görs till
13 ledamöter och 13 ersättare, mot Carina Såndors (fp!) och Pernilla Danielssons (in)

avslagsyrkande, och finner att fullmäktige beslutar avslå kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar

att avstå kommunstyrelsens förslag om att minska styrelsen till 13 ledamöter och 13 ersättare

Lena Lovén-Rolén (s), Lars Andersson (s), Seija Oj ala (s), Fredrik Skog (v), Tony Bölja (s), Roger
Ingvarsson (s), Aneth Arvidsson (s), Ulf Forsberg (s), Helena Cederberg (v), Charlotte Jansson (s),
Klaus Jesse (s), Sheila 1. Skog (mp), Kerstin Delfalk (s), Gabriel Andersson (s), Kristina Ohrmér
Jansson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Seija Ojalas (s) yrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skin
ItIttWflUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2014-11-17 Sid. 110

§ 73 Dnr2014.1060.006

Sammanträdosschema 2015

Kommunstyrelsen har att årligen fastställa sammanträdesschema för nästkornmande år,
Förslaget till sammanträdesschema för 2015 rymmer ett fullständigt tidsschema för alla delar i
ärendehanteringsprocessen.
Kommunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden fastställer sina respektive
schema.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottets beslut 2014-10-15, § 156, förslag till kommunstyrelsen
Ledningsutskottets beslut 2014-10-15, § 156, förslag till kommunflillmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 158, enligt ledningsutskottets förslag
att starttid för sanunanträden i kommunstyrelse och utskott skall vara kl. 08.30
att i övrigt godkänna förslaget till beredning och sammanträden 2015 för kommunstyrelsen och
utskott

Komrnunstyrelsen beslutade vidare 20 14-1 1-04, § 158, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige
att förslaget till sanunanträdesdagar för fullmäktige 2015 är den 2/3, 27/4, 8/6, 21/9 och 23/11

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige 2015 är den 2/3, 27/4, 8/6, 21/9 och 23/11

Justerandes sign. Utdragsbestyrkancle

S-a
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§74 Dnr2014.1185.lO1

Interpellationer och frågor

Regler för interpellationer och frågor finns i Arbetsordning för kornmunfullmäktige 20 14-09-08,
§21.
Till dagens sammanträde har inga interpellationer inkommit.

Seija Oj ala (s) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande (se bilaga till protokollet).

Fredrik Skog (v) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande (se bilaga till protokollet).

Sheila 1. Skog (rnp) ställer fråga till kommunfullmäktiges ordförande (se bilaga till protokollet).

Lars Andersson (s) ställer fråga till Carina Såndor (fpl) (se bilaga till protokollet).

Lars Andersson (s) tackar Carina Såndor (fpl) för svaret.

Frågorna besvaras av ordförande Bo Öberg (m) och Carina Såndor (fpl).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ø--c
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§ 75 Dnr2014.0368.101

Svar på motion angående att ge föräldrar valfrihet

En motion med förslag om att kommunen inför vårdnadsbidrag, har 20 14-04-17 inkommit från Bo
Oberg (m).
Yttrande från förvaltningen finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 14-04-29, § 20,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-05-20, § 81,
att överlämna motionen till förvaltningen för yttrande

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 155, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 76 Dnr2014.0370.101

Svar på motion angående införande av besökshund inom våra
äldreboende n

En motion med förslag om att kommunen inför besökshund inom kommunens
äldreboenden har 20 14-04-17 inkommit från Bo Oberg (m).
Yttrande från förvaltningen finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 14-04-29, § 21,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-05-20, § 82,
att överlämna motionen till förvaltningen för yttrande

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 156, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (m) och yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens avslag mot Pernilla Danielssons (m)
bifallsyrkande, och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

7-,
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§ 77 Dnr2014.04l8.l0l

Svar på motion angående alkoholservering på våra äldreboenden

En motion med förslag om att tillåta alkoholservering på våra äldreboenden, har 20 14-04-29
inkommit från Bo Oberg (m).
Yttrande från förvaltningen finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullrnäktige beslutade 20 14-04-29, § 25,
att överlämna motionen till kommuristyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-05-20, § 85,
att överlämna motionen till förvaltningen för yttrande

Kommunstyrelsen beslutade 2014-1 1-04, § 157, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Pernilla Danielson (in) och Fredrik Skog (v).

Lars Andersson (s) med instämmande av Fredrik Skog (v), yrkar avslag på motionen enligt
kommunstyrelsens förslag.

Pernilla Danielsson (m) yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Lars Anderssons (s) och Fredrik Skogs (v), avslagsyrkande
mot Pernilla Danielssons (m) bifallsyrkande, och finner att fullmäktige beslutar enligt Lars
Anderssons (s) och Fredrik Skogs (v), avslagsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

V 7’Å
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§ 78 Dnr2014.1184.101

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag

Enligt Arbetsordning för kommunftullmäktige, § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie novembersanimanträde redovisa de motioner och medborgarfbrslag som då
inte är färdigberedda.
Inga motioner och medborgarförslag firns att redovisa.

KommunfuLlmäktige beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 79 Dnr2014.1080.1O1

Medborgarförslag om fritids innan kulturskola

Ett medborgarförslag om fritids innan kulturskola har inkommit. Förslaget gäller att barn som bor i
ytterområden av kommunen och inte är berättigade till fritidspiats, ska ha möjlighet att erhålla
sådan mellan skolans slut och kulturaktivitet i Korpen, för att känna sig trygga medan de väntar på
sin kulturlektion.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlänma medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och därefter delgivning till
fullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

ft
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§ 80 Dm- 2014.1144.101

Medborgarförslag om belysning på KURJ-banan

Ett medborgarförslag om belysning kvällstid på KIJRJ-banan från Uttersberg till Tomasbo har
inkommit.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och därefter delgivning till
fullmäktige

rdes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 81

Anmälda motioner och medborgarförslag

Här anmäls de rnotioner och medborgarförslag som lämnats till kommunkansliet efter det att
föredragningslistan har fastställts, samt de som kommit in vid dagens sammanträde.

Ett medborgarförslag om asfaltering av cykelbana Kolsva-Riddarhyttan, har inkommit.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till konmiunstyre1sen för beslut och därefter delgivning till
fulhnäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkancle
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§ 82

Entlediganden

Mats Såndor, som invalts till kominunfullmäktige för (sd), har 2014-10-07 inkonmiit med begäran
om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Fullmäktige har att entlediga honom och hos länsstyrelsen begära ny röstsanimanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Mats Såndor från uppdraget som ersättare (sd) i kommunfullmäktige
och hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

-g
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§ 83

Delgivningar

Arboga kommun
141003 Dnr2014.0501.106
Kommunfullmäktige, § 124, Temporär ändring av förbunds ordning för kommunalförbundet
VafabMilj ö, beslut

Arbogaåns Vattenförbund
140 826 Dm 20 14.0524.432
Ordinarie förbundsstämma, stämmoprotokoll 2014-06-02

Landstinget Västmanland
141009 Dm 2014.0145.106
Gemensamma nämnden för Hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor,
sammanträdesprotokoll 2014-09-26

Länsstyrelsen Västmanlands län
140924Dm 2014.0969.111
Protokoll Slutlig rösträkning och mandatfördelning i Skinnskattebergs kommun

Norbergs kommun
141016 Dm 2014.0293.106
Lönenämnden, sammanträdesprotokoll 2014-09-25

Norra Västmanlands Samordningsförbund
141029 Dm 2014.0090.106
Styrelsen, samrnanträdesprotokoll 2014-09-18

Skinnskattebergs kommun

140902 Dm 2013.0787.101
Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 125, svar på medborgarförslag om anpassning av gångbanor
140902 Dm 2014.0054.101
Kommunstyrelsen 20 14-08-26, § 126, svar på medborgarförslag om vägbulor på Hagstuvägen i
Skinnskatteberg
140902Dm 2014.0415.101
Kommunstyrelsen 20 14-08-26, § 127, svar på medborgarförslag om att kommunen bygger en
simhall
140902Dm 2014.0198.101
Kommunstyrelsen, 2014-08-26, § 128, svar på medborgarförslag om föreningars användande av
informationstavlor
140910
Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll 2014-08-29
140910
Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll 2014-09-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 83 forts.

141003
Miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesprotokoll 20 14-09-24
141013
Komrnunstyrelsen, sanimanträdesprotokoll 2014-10-07

141014
Valnämnden, sammanträdesprotokoll 2014-10-08
141015 Dm 2014.0782.101
Kommunstyrelsen 20 14-10-07, § 142, svar på medborgarförslag om vägbommar, chikaner och
bulor på Kolmilevägen
141106
Kommunstyrelsen, sammanträdesprotokoll 2014-11-04

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Bilaga

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Närvarande ledamöter — votering

Ledamöter Närvaro § 68 § § Notering
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

fjl Elisabeth Åberg x x 1:e vice ordf
s Klaus Jesse x x 2:e vice ordf
s Lena Lovén-Rolén x x

fpl Carina Stndor x x
s Lars Andersson x x

fpl Angelique Nyström x x
s SeijaOjala x x

fpl Ewa Olsson Bergstedt x x
v Fredrik Skog x x
sd Petri Ojala x x
s Tony Bölja x x
c Ulf Kjellin
s Roger Ingvarsson x x

fpl JanLejon x x
m Staffan Strid
s Aneth Arvidsson x x

fpl Laila Jarstorp
s Ulf Forsberg x x

fpl Susanne Karlsson x x
v Helena Cederberg x x
sd Therese Lövdahi x x
s Charlotte Jansson x x

fpl Vanja Leneklint x x
p Sheila Imamovic Skog x x

c Rolf Andersson x x
s Kerstin Delfaik x x
s Tommy Sunvisson

fpl Tobias Jarstorp x x
s Kristina Ohrmer Jansson x x

f1 Waija Rafik
m Bo Oberg x x Ordförande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

-cz/
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Bilaga

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Tjänstgörande ersättare — votering

Ersättare Närvaro § 68 § § Notering
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

s Gabriel Andersson x x Tjänstgör för Tommy Sunvisson
s Yvonne Krusell-Neld
s Erik Engman
s Cecilia Karlsson
s Sven-Erik Taligren
s Anette Bagger

fpl Anna-Lena Lundén x x Tjänstgör för Laila Jarstorp
fpl A Bertil Leneklint x x Tjänstgör för Warja Rafik
fl Kristina Bergstedt
fpl AinaEk
fpl Eva Turen
v Peter Ganmielgård
v Nettan Roth
sd Johan Hådén
sd Mats Sandor
c Lena Alexandersson x x Tjänstgör för Ulf Kj ellin
c Helena Norrby
rn Pemilla Danielsson x x Tjänstgör för Staffan Strid
rn Sture Bäcklund

mp Bertil Skog

p Sara Norman

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Enkel fråga till Bo Öberg

Kort bakgrund

För en vecka sedan fick jag information om att Du vår nya KF—
ordförande skrivit ett inlägg på nätet där Du anklagar oss
rödgröna mycket grovt. Döm om min förvåning när samma text
dyker upp som insändare i Fagerstaposten skriven av Dig -

kommunens högsta politiker.

Vi har i 4 år ingått i samma presidium vars målsättning varit
att utveckla och förbättra fullmäktiges arbetsformer på olika
sätt. Vi har också haft ambitionen att höja statusen på full—
mäktige och för ordföranden ledde det till ett något högre
arvode. Nytt i arbetsordningen, som vi reviderade några
gånger, är också att fullmäktiges ordförande är kommunens
officiella representant. Vi har varit överens om att vi i
presidiet ska uppträda neutralt och professionellt. Sist men
inte minst - vi har utbildat oss själva och alla ledamöter ±
“Samtalstonen ± politiken”.

Nu undrar jag efter detta Ditt beteende:

- Hur ska vi ledamöter i fullmäktige kunna ha förtroende för
Dig framöver

— Hur ska Du kunna vara kommunens officiella representant

Skinnskatteberg 17 november 2014

Seija Ojala (s)

LT



Enkel fråga till Bo Öberg KF Ordförande.

Bo Skriver i medierna

2014-11-24

D //V /2/
fl •.......fl,.4.

1 de rödgrönas led “ingår kommunisterna i Sverige Går det under namnet Vänsterpartiet,
kommunisterna är inte direkt kända för att värna demokratin och dess grunder som yttrandefrihet
och fria val.”

På vilken grund har du bo Öberg fog för dina påståenden?
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Förändringen av den politiska organisationen har diskuterats under en längre period, förslaget
om att minska antal ledamöter i kommunstyrelsen från 15 till 13 ledamöter.
På ledningsutskottets möte 18 september 2014 ville Alliansen och Socialdemokraterna lägga
förslaget till kommunstyrelsen och föra det vidare till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet och Milj öpartiet var emot, mötet beslutade att ta upp frågan på nytt på nästa
sammanträde 15 oktober 2014.

Bo Öberg, kände du till detta, ankommer det inte på dig i egenskap av ordförande i
kommunfullmäktige att ta reda på fakta innan du sprider desinformation i medierna?

Sheila 1. Skog
Milj öpartiet de gröna



Skinnskattebercjs kommun
Fråga från Lars Andersson (s)
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-

till Carina Sandor (fp)

Vid det senaste kommunfullmäktigemötet den 27 oktober 2014 blev

din alliansvän Bo Öberg vald till fullmäktiges ordförande. Det var

Staffan Strid, som norninerade Bo Öberg. Det var en majoritet av

fullmäktige som valde Bo Öberg med 16 röster mot 15.

För drygt en vecka sedan har den nye fullmäktigeordföranden

framträtt både i sociala medier och i en insändare i loka Itidningen

Fagersta-Posten. Fulirnäktiges ordförande har där ondgjort sig över

de rödgrönas åsikter och ställningstaganden. Han beskyller oss bl a

för att agera som

Citat: “makteliten i en diktatur (när de blir utsparkade)” slut citat.

Min fråga till dig Carina Sandor:

Tycker du att Bo Öberg har agerat som en fullmäktigeordförande ska

göra och har du fortfarande fullt förtroende för Bo Öberg som

fullmäktige ordföra n de?
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§ 68Körnrn uiirnäktig 2014-1EL;17

Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs kommun

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som

också är kommunstyrelsens förslag.

Vi vill kommentera två av förslagen som (fp)) ( c), ( m) och (sd) har fattat beslut om

1

Att avsätta 480 000 kr för skolskjuts för barn som har valt en annan skola än den kommunala.

Kommunen är inte skyldig att stå för dessa kostnader, varje barn får med sig sin skolpeng till den

skola de har valt som täcker kostnaden för skolskjuts. Kostnader och konsekvenser är inte utredda,

man har heller inte beaktat likabehandlingsprincipen. Att välja vissa barn som går i vissa skolor och

betala deras sko!skjutsar strider mot kommunallagen,

2.

Att avsätta 450 000 kr för att inrätta ett oppositionsråd.

Fullmäktige fick ett färdigt förslag vid sittande bord, där Allianspartierna ville inrätta ett

oppositionsråd på 75%. Den här typen av konstruktioner måste föregås av politiska diskussioner,

man måste vara överens om ett sådant här upplägg i god tid innan beslut skall fattas.

Vi anser inte att Skinnskatteberg har råd med ett oppositionsråd på 75%. Vi har att ta ansvar för

skattebetalarnas pengar och i detta fall skulle dessa medel bättre kunna användas inom

äldreomsorgen så som föreslogs i de rödgrönas budget.

Lars Andersson _—1ed?Skg”- Sheila lmamovic,,kog

Socialdemokraterna )i rpartiet Miljöpartiet /

T

--

_______________________________________



Reservation

2014 -il- 24

D rj’/<//77/Ö)
as....

Förändring av den politiska orgnisationen och förvaltningsorganisationen —

kommunstyrelsens storlek

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag som
också är kommunstyrelsens förslag.

Ledningsutskottet har under ett års tid diskuterat behovet av att göra kommunstyrelsen mindre och
mera hanterlig, Om detta har de politiska partierna varit överens. Vår mening är att detta beslut
skulle ha kunnat fattas nu och innebära kostnadsbesparingar, även om organisationsöversynen 1
övrigt går ut på remiss

Lars Andersson

Socialdemokraterna M iljöpa rtiet


