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§1 Dnr 2012.0929.610

“Ny Skola — Nya Möjligheter” — uppföljning

Grundskolerektor redogör för det utvecklingsarbete som pågått i skolan sedan år 2009 under
benämningen “Ny Skola — Nya Möjligheter”, hur skolledningen ser på framtiden, vilka
utmaningarna är och utvecklingspianer för de närmast kommande åren.

Dokumentation erhålls.

Carina Såndor (fpl) ger en stor eloge till rektorerna och deras medarbetare för det arbete som
utförts och utförs.

Seija Ojala (s) och Tony Bölja (s) instänmier.

Kommunchefen yttrar sig.

Lars Andersson (s), med instämmande av Lena Lovén-Rolén (s) och Stig Johansson (s), ger uttryck
för det fantastiska jobb som skolledning och medarbetare har gjort i denna utvecklingsprocess.

Kommunstyrelsen tackar för redogörelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta den offentliga delen av sammanträdet.
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§2

Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Dm- 2013.0128.765

Kommunstyrelsen ska besluta att avge yttrande i adoptionsärende enligt 4 kap.10 §
Föräldrabalken. Yttrandet ska vara tingsrätten tillhanda 20 13-02-07.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godtar förvaltningens yttrande och lämnar
det som sitt eget, och till Västmanlands tingsrätt bifogar utredningen om medgivande
daterad 20 12-10-03.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottets beslut 2012-10-15, § 121 Medgivandejml 6 kap 12 § SoL

Familj erättssekreterare Mona Kimbel, Fagersta kommun, är föredragande.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s) och Lars Carnbrand (ob).

Kommunstyrelsen beslutar

att godta förvaltningens yttrande och lämnar det som sitt eget, och till Västrnanlands tingsrätt
bifogar utredningen om medgivande daterad 20 12-10-03

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta den del som avser sekretess.
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Sammanträdet återupptas i den offentliga delen.

§3 Dnr 2013.0011.042

Förändring av tidpunkt för delårsbokslut

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

Tidigare behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

att byte av redovisningsperiod görs från per den 30 juni till per den 31 augusti
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§ 4 Dnr2013.0012.002

Attestanter 2013

Enligt den rutin som gäller för beslut om attestanter för innevarande budgetår, har beslut tagits
årligen om samtliga attestanter.
Ekonomichefen har överlämnat ett förslag om förändrad hantering av attestanter.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 2, föreslå komrnunstyrelsen
att tidigare tagna attestanter kvarstår och komplettering sker med en attestantbilaga där
tillkommande attestanter redovisas

nuvarande attestreglemente ska revideras under 2013
att redovisning delges kommunstyrelsen när förändringar inträffar
att berörd chef ansvarar för att fylla i attestantförteckning i original och lämna det till
ekonomiavdelningen som sedan delger kommunstyrelsen

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och Pemilla Danielsson (rn).

Pernilla Danielsson (m) föreslår att kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att besluta om
nytillkomna attestanter, och att den tredje att-satsen därmed stryks i förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att tidigare tagna attestanter kvarstår och komplettering sker med en attestantbilaga där
tillkommande attestanter redovisas

g nuvarande attestreglemente ska revideras under 2013

att berörd chef ansvarar för att fylla i attestantffirteckning i original och lämna det till
ekonomiavdelningen

att delegera till kommunchefen att besluta om nytillkomna attestanter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk
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§ 5 Dnr2013.0013.042

Preliminära budgetramar 2014

Förslag till preliminära budgetramar för 2014 har upprättats av ekonomichefen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 3, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa den föreslagna preliminära budgetramen för 2014 kompletterad med text till
siffermaterialet

Förslag till preliminära budgetramar för 2014 har upprättats och ett ordförandeförslag
föreligger angående förutsättningar för fastställande av preliminär budgetram för 2014.

Kommunstyrelsen beslutar

att förutsättningarna för fastställande av preliminär budgetram för 2014 är

= att invånarantalet beräknas till 4350 invånare
= att resultatkravet beräknas på 2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag

att skattesatsen beräknas på 22,51 kr
= att preliminär budgetram för den totala verksamheten ska vara 205,685 mkr

= att utvecklingsmedel ska avsättas med 1 mkr

att fastställa den föreslagna preliminära budgetramen för 2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L
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§ 6 Dnr2013.0031.206

Komplettering av taxor och avgifter 2013

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

Tidigare behandling av ärendet

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

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl) och ställer en fråga som besvaras av tekniska utskottets
ordförande Tommy Sunvission (s).

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

anta upprättat förslag till komplettering av taxor 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk
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§ 7 Dnr2013.0042.012

Revidering av kommunens målstyrningsmodell

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

Tidigare behandling av arendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 4, föreslå komrnunstyrelsen
att Vision för Skinnskattebergs kommun antas av kommunfullmäktige i samband med varje ny
mandatperiod, visionen ska vara långsiktig
att Inriktningsmål med effektmål ska utarbetas av kommunstyrelsen och antas av fullmäktige i
början av varje mandatperiod, inriktningsmålen ska ses över och revideras i början av varje år inför
budgetprocessen samt att i samband med att beslut tas om inriktningsmål ska ett eller flera
effektmål fastställas till respektive inriktningsmål
att Aktiviteter som ska genomföras för att nå inriktningsmål och effektmål utarbetas av
förvaltningen och redovisas till kommunstyrelsen i den årliga budgetprocessen

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl) och anför att en tolkning av första att-satsen bör vara att
kommunfullmäktiges arbete med visionen sker under det första året i den nya mandatperioden.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

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

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

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 8 Dnr2013.0008.046

Princip angående Hernfrid Barks kulturstipendiefond

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

Tidigare behandling av ärendet

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

Ordföranden redogör för sitt förslag angående ekonomisk princip för utdelning av stipendium ur
fonden. Han anför därvid bland armat att det numera tar cirka tre år att bygga upp avkastningen för
att komma upp till ett belopp som kan vara rimligt att få i enlighet med de regler som finns för
stipendiet.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

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

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

W
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§ 9 Dnr2013.0017.001

Utredning och uppdrag angående miljö- och byggnadsnämnden
med förvaltning — slutrapport

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-15, § i ärendet “Uppföljning av den politiska
organisationen”, att en utredning genomförs i syfte att fastställa förutsättningarna, dels för vad som
krävs för att långsiktigt organisera verksamheten i en egen miljö- och byggnadsnämnd med
förvaltning, dels för att i samverkan ingå i en redan existerande gemensam nämnd och
förvaltningsorganisation, samt beräkning av kostnaderna.
Fullmäktige beslutade vidare att ge uppdrag till kommunchefen att snarast med hjälp av extem
resurs utreda alternativen och ta fram beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar och effektiv
organisation av miljö- och byggområdet.
Konsultutredningen presenterades vid ledningsutskottets sammanträde 2011-05-10, § 85, i närvaro
av miljö- och byggnadsnämnden. Ledningsutskottet beslutade vid det tillfället att uppdra till
kommunchefen att inleda kontakt med förvaltningen för Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd för att kartlägga förutsättningarna för ett eventuellt samarbete.
Vid ledningsutskottets sammanträde 2011-10-11, § 165, avger komrnunchefen utifrån ett inledande
bedömningsunderlag från V-Dala Miljö- och Bygg, en muntlig rapport om resultatet av dessa
kontakter. Information utifrån den upprättade rapporten daterad 2011-09-05, ägde vidare rum i
anslutning till kommunstyrelsens sammanträde 2011-12-14 i närvaro av miljö- och
byggnadsnämnden.
Komrnunchefen överlämnar nu slutrapporten “Utredning och uppdrag angående miljö- och
byggnadsnämnden med förvaltning” till kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01 -15, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna kommunchefens rapport “Utredning och uppdrag angående miljö- och
byggnadsnämnden med förvaltning”

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

Carina Såndor (fpl) anför att det är bra för personalen om beslut fattas i sakfrågan efter att
kommunstyrelsens nu har fått ett underlag.

Lars Andersson (s) med instämmande av Seija Oj ala (s) delar den uppfattningen och räknar med att
kommunfullmäktige den 29 april kan fatta ett inriktningsbeslut om framtiden för miljö- och
byggnadsnämnden med förvaltning.

Kommunchefen yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1’ t*
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§ 9 forts. Dnr2013.0017.00l

Seija Ojala (s) föreslår att utredningen skickas till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.

Carina Såndor (fpl) föreslår att yttrandet lämnas till ledningsutskottet och att utskottet ska bereda
ärendet för inriktningsbeslut angående miljö- och byggnadsnämnden med förvaltning.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunchefens rapport “Utredning och uppdrag angående miljö- och
byggnadsnämnden med förvaltning”

att utredningen skickas till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande

att ledningsutskottet bereder ärendet för inriktningsbeslut angående miljö- och byggnadsnämnden
med förvaltning till korrununstyrelsens sammanträde den 16 april 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

W Lk
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§ 10 Dnr20l2.0930.005

Grafisk manu& för Skinnskattebergs kommun

Förslag till Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska beslutas av
kommunfullmäktige. Manualen är ett komplement till styrdokumentet “Kommunikationspolicy”
antagen av fullmäktige 20 12-04-23, § 32.

Tidigare behandling av arendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-11-20, § 167, föreslå kommunfullmäktige
att anta dokumentet “Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun”

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s) och Vanja Leneklint (fpl).

Seija Oj ala (s) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag, och påpekar vikten av att
implementeringen i den kommunala organisationen sker snabbt och effektivt.

Vanja Leneklint (fpl) instämmer men har även synpunkter på framsidan av dokumentet.

1 diskussionen som följer angående valet av bild till framsidan, yttrar sig i övrigt Lena
Alexandersson (c), Roger Ingvarsson (s) och Lars Andersson (s). Kommunstyrelsen påminns
därvid om den bild av Leif Ahnlund som kommunen har förvärvat rättigheterna till att använda
publikt.

Vidare diskuteras devisen i logotypen, “Kulturriket i Bergslagen”, och synpunkter framförs att det
kan vara lämpligt att fatta ett fonnellt beslut om att anta denna.

Carina Såndor (fpl) anför att denna devis första gången började användas under mandatperioden
2002-2006, men att den sedan har fallit bort.

Pernilla Danielsson (m) föreslår att fullmäktige ska anta devisen i ett särskilt beslut så att den
synliggörs och inte enbart ingår i dokumentet Grafisk manual.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta dokumentet “Grafisk manual för Skinnskattebergs kommun”

att anta devisen “Kulturriket i Bergslagen” som gällande för Skinnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 11 Dnr2012.0012.106

Norra Västmanlands Samordningsförbund — verksamhetspian
och budget 2013

Styrelsen för Norra Västmanlands Samordningsförbund har 20 12-1 1-26 beslutat om
verksamhetspian och budget för år 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 10, föreslå kommunstyrelsen
att lägga verksamhetspian och budget för Norra Västmanlands Samordningsförbund 2013 till
handlingarna

Carina Såndor (fpl) anför påminnelsen att ledningsutskottet i beredningen av ärendet har noterat
till protokollet att ordföranden i Samordningsförbundet ska inbjudas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lägga verksamhetsplan och budget för Norra Västmanlands Samordningsförbund 2013 till
handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L*



Skinnsk]
i4mun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-02-05 Sid. 14

§ 12 Dnr2012.0020.106

Reviderat Reglemente för Gemensamma nämnden för
lönesamverkan (Lönenämnden)

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

Tidigare behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

//‘
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§ 13 Dnr2012.0016.106

Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten —

delårsrapport

Föreligger delårsrapport 2 med årsprognos från Gemensamma nämnden för
hj älpmedelsverksarnheten och andra samverkansfrågor.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-11-21, § 140, föreslå kommunstyrelsen
godkänna delårsrapporten från Gemensamma nänmden

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna delårsrapporten från Gemensamma nämnden

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

LA-
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§ 14 Dm 2013.005.106

Projekt Dagligvaror — drivmedel och kringservice på
landsbygden i Västmanlands län, slutrapport

En slutrapport angående projekt “Dagligvaror — drivmedel och kringservice på landsbygden i
Västmanlands län”, har överlämnats av Landsbygdsmentorerna.
Projektet har genomförts under tiden 2010-06-15 till och med 2012-12-3 1.
Skinnskattebergs kommun har deltagit i projektet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 15,
att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen

Ordföranden anför att i Skinnskattebergs kommun har butiken i Riddarhyttan deltagit i projektet,
som enligt innehavaren betytt mycket för butikens utveckling.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna
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§ 15 Dnr2012.1035.101

Digital agenda för Västra Mälardalen — projekt

Enligt ordförandebeslut daterat 20 12-09-24 ska Skinnskattcbergs kommun delta i rubricerat
projekt, och ansökan lämnades sanmia dag till ERUF Mål 2 Ostra Mellansverige. Projektet är ett
strategiskt och strukturerat samarbete för utbyggnad av robust bredband i de samverkande
kommunerna. Projektet är i linje med kommunens planer och mål vad gäller bredbandsutbyggnad.
Beslut har 20 12-12-11 utfärdats av Strukturfondpartnerskapet Ostra Mellansverige, som innebär
att detta är ett av fyra beviljade projekt som tillsammans får 6,8 mkr i EU-stöd.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 17, föreslå kommunstyrelsen
att medel till projektet tas från kontot ej nyttjade utvecklingsmedel
att lägga rapporten till handlingarna

Ordföranden avger rapport i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

att medel till projektet tas från kontot ej nyttjade utvecklingsmedel med kr 90 300
för år 2013 och med kronor 10 000 för 2014

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 16 Dnr 2013.0007.149

Ansökan om verksamhetsstöd för 2013 — Ung Företagsamhet i
Västmanland

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 har inkommit från Ung Företagsamhet i Västmanland.
Föreningen söker hos Skinnskattebergs kommun 8 822 kr för 2013.
Föreningen ansöker även hos Norra Västmanlands Utbildningsförbund 20 256 kr för 2013,
vilket är det resterande beloppet av det totala stödet om 2 kr per invånare i respektive Fagersta,
Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 19,
att bevilja verksamhetsstöd för 2013 med 8 822 kr

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s) och anför bland annat att det arbete Ung Företagsamhet
gör även involverar grundskolan.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att bevilja verksamhetsstöd för 2013 med 8 822 kr
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Kommunstyrelsen 2013-02-05 Sid. 19

§ 17 Dnr2013.0093.700

Riktlinjer Lex Sarah

Den 1juli 2011 trädde nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänsten (2001:453) SoL och
i lagen (1993:3 87) om stöd och service till vissa fuiiktionshindrade, LSS, i kraft. De nya

bestämmelserna i Lex Sarah utvidgas till att omfatta hela socialtjänsten, dvs, vård- och
omsorgsverksamheten, individ- och familjeomsorgen inklusive verksamhet inom familjerättens
område samt verksamheter enligt LSS.
Utvidgningen innebär även bestämmelser om att Lex Sarah ska tillämpas i verksamhet enligt
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, och lagen (1988:8709) om vård
av missbrukare i vissa fall.
Riktlinjer ska nu beslutas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-11-21, § 133, föreslå kommunstyrelsen
att anta riktlinjerna för Lex Sarah

1 ärendet yttrar sig Peter Gammelgård (v), och redogör för Lex Sarah och de nya bestämmelserna.
Lex Sarah är ett tillsynssystem för verksamheter inom socialtjänstens område där cheferna har
skyldighet att anmäla risker fZSr missförhållanden till Socialstyrelsen. Det är ett verktyg för att
identifiera och åtgärda brister i systemet i första hand, och handlar inte om sanktionsåtgärder mot
enskild personal.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att anta riktlinjerna för Lex Sarah



Sknnsj1r

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-02-05 Sid. 20

§ 18 Dnr2012.0777.106

Finansiering av KMW — Kriscentrum för män i Västmanland

Från VKL, Västmanlands Kommuner och Landsting, föreligger utdrag från styrelseprotokoll
gällande finansiering av KMW — Kriscentrum för män i Västmanland.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-1 1-2 1, § 136, föreslå komrnunstyrelsen
att bevilja bidrag till KIVIW:s verksamhet för 2013 med 15 300 kr

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att bevilja bidrag till KMW:s verksamhet för 2013 med 15 300 kr att tas från konto 096

rJierandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19 Dm- 2013.0094.003

Mkohol- och drogpolitiskt program — arbetsgrupp

Kommunens nuvarande alkohol- och drogpolitiskt program är ålderstiget och behöver revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-H-21, § 137, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt förslag till program

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v), Carina Såndor (fpl), Angelique Nyström (fpl),
Lars Carnbrand (oh), Vanja Leneldint (fpl), Lars Andersson (s) och Seija Ojala (s).

Vård- och omsorgsutskottets ordförande Inger Daimar (v) anför att vid en tillsynsinspektion
har länsstyrelsen påpekat att nu gällande program är från år 2004, och ska revideras.

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning
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§ 20 Dnr2013.0095.702

Riktlinjer för alkoholservering — arbetsgrupp

Kommunens nuvarande riktlinjer för alkoholservering är ålderstigna och behöver revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2012-11-2 1, § 138, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt förslag till riktlinjer

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas

§ 21 Dnr2013.0138.864

“Maskinprojektet” — uppföljning

Anders Olsson från Teatermaskinen redogör för det stora projekt man genomfört sedan
2008 att bygga Skräppbo teater, genom finansiering av EU:s strukturfond för regional utveckling,
Skinnskattebergs kommun, 150 personers ideellt arbetad tid och lokala och regionala
företags stöd.
Inledningsvis tackar han politiker av alla partifärger för det stöd som kommunen gett i detta
stora projekt med tre plattformar; en internationell del, en lokal del regional utveckling och en
forskningsdel.
De offentliga medlen som erhållits har återinvesterats i bygget och gynnat lokala och regionala
entreprenörer. Cirka tjugo företag har medverkat i bygget som även genererat nystartade företag
och tillfälliga anställningar.
Det ideella arbetet och genom att kommunen som medfinansiär skapat tillträde till Kolhuset i
Riddarhyttan, har medfört att kommunen fått tio nya invånare sedan föna året.
Hela projektet har skapat stor medial uppmärksamhet av Skinnskattebergs kommun och
Teatermaskinen, och det kommer många besökare för studiebesök och till föreställningarna.
Den internationella plattformen har etablerat kontakter över hela världen och föranlett många
besök, och samarbete med folkhögskola pågår i bedrivandet av arbetsmarknadsorienterade kurser.
lnfrastrukturen är ett problem för verksamheten, en busshållplats vid teatern behövs liksom fler
lokaler.

1 ärendet yttrar sig lars Andersson (s), Carina Såndor (fil), Stig Johansson (s), Vanja Leneklint (fpl)
och Seija Ojala (s).

Frågor ställs och synpunkter framförs av ledamöterna.

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen tackar för redogörelsen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§22 Dnr2013.0140.312

Projekt cykel- och ridled f d KURJ-banan — uppföljning

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-02-20, § 3, att anslå investeringsmedel till projektet
genom ökning av budgetramen 2012 för sektor teknik och service med 400 000 kronor till
cykel- och ridled, samt att uppföljning av projektet ska göras av kommunstyrelsen.

Catharina Gyllenharnmar, ordförande i “Kulturbygd i samverkan”, redogör för projektet.
Från början var det aktuellt att arbeta för iordningsställande av banvallen i två etapper.
Föreningen beviljades medel till ett LEADER-proj ekt för etapp ett, medfmansierat av kommunen
och efter att ha slutit avtal med kommunen om nyttjanderätt till banvallen. Invigning skedde i
september 2012, efter att iordningställandet av banvallen skjutits upp cirka ett år på grund av det
otjänliga vädret både under hösten och våren före.
Den andra etappen Uttersberg-Riddarhyttan har visat sig vara svår att genomföra både
arbetsmässigt finansiellt och det är heller inte här fråga om kommunens mark. Olika lösningar
att komma vidare har diskuterats i föreningen, men frågan är nu bordlagd.
Föreningen har en önskan att kommunen vill samarbeta om att ta fram en cykel- och ridledskarta
över den färdiga första etappen, samt att stugan vid Oxbron kan bli raststuga.
Stugan i Krampen har blivit renoverad och rymmer nu en utställningsdel om Rysslägret och om
KUPJ-banan.

Frågor ställs och synpunkter framförs av ledamöterna.

Kommunstyrelsen tackar för redogörelsen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 23 Dnr2013.0027.026

Startpaket för hållbar jämställdhet

Startpaket för hållbar jämställdhet är en utbildningssatsning för kommuner och landsting som
vill ge sina innevånare en likvärdig service oavsett kön. Under 2013 riktar sig satsningen till
kommuner, landsting och regioner som inte fått utvecklingsmedel från Program för hållbar
jämställdhet, eller endast fått utveckiingsmedel i första omgången av programmet.
Startpaketet innehåller tre utbildningar som tillsammans ger verktyg för ett konkret
förbättringsarbete i den egna organisationen
- föreläsning för kommun-/landstingsledning
- utbildning i jämstälidhetsintegrering för chefer, politiker och nyckelpersoner
- utbildning i proces stöd för nyckelpersoner

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 16, föreslå konununstyrelsen
att verka för att järnställdhetsintegrera Skinnskattebergs kommun
att minst fem personer, förtroendevalda och tjänstemän per inriktning, ska gå utbildning i
j ämställdhetsintegrering
att kommunchefen utser en person som ansvarig för processen
att medel tas från kontot ej nyttjade utvecklingsmedel

Carina Såndor (fpl) anmälerjäv på denna punkt och deltar inte i behandling och beslut av ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Tony Bölja (s), Seija Ojala (s), Inger Daimar (v),
Lars Andersson (s) och Roger Ingvarsson (s).

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar

att verka för att jämstälidhetsintegrera Skinnskattebergs kommun
att Skinnskattebergs kommun anmäler sig till SKL:s “Startpaket för hållbar jämställdhet”
att minst fem personer, förtroendevalda och tjänstemän per inriktning, ska gå utbildning i
jämställdhetsintegrering”
att kommunchefen utser en person som ansvarig för processen
att medel 30 000 kr tas från kontot ej nyttjade utvecklingsmedel
att barn- och utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet och tekniska utskottet utser två
förtroendevalda, en från majoriteten och en från oppositionen att delta i utbildningen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr2012.0077.002

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen rörande
socialtjänst och äldre- och handikappomsorg, återremiss

Kommunstyrelsen har 20 12-12-04, § 185, fattat beslut om att anta bilaga till kommunstyrelsens nya
reviderade delegationsordning avseende “Delegationsordning för myndighetsutövning rörande
socialtjänst och äldre- och handikappomsorg”
(bilaga 7), förutom ärendetyp SOC1O9, SOC1 10 respektive SOC1 11, som återremitterades till
förvaltningen för rättelse. Det beslutades även om en genomgående redaktionell ändring som nu är
verkställd.
Det föreligger nu förslag på rättelse enligt detta beslut, samt också ett nytt förslag till ändring av
annat avsnitt i bilaga 7.
Vidare föreslås att en förändring av delegat gällande ärendetyp S0C52 Godkännande av
faderskapserkännanden och ärendetyp SOC 143 Dödsboanmälan, från assistent till
mottagningssekreterare, att gälla från och med 2013-03-01.

1 ärendet yttrar sig Peter Gammelgård (v) och påpekar att den föreslagna rättelsen inte är korrekt,
och yrkar att ärendet remitteras till vård- och omsorgsutskottet för ytterligare beredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet remitteras till vård- och omsorgsutskottet för ytterligare beredning
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§ 25 Dnr2012.0956.l01

Motion om parkeringsproblem vid Hemgården

En motion om parkeringsproblem vid Hemgården har inkommit från Carina Såndor (fp!), Rolf
Andersson (c) och Sture Bäcklund (m).

Tidigare behandling av ärendet

Komrnunfullmäktige beslutade 2011-11-19, § 107,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl) och yrkar att motionen remitteras till tekniska utskottet
för beredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att rernittera motionen till tekniska utskottet för beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 Dnr2012.0468.042

Översyn av ekonomisk kalkyl för ombyggnad av Solrosen till
LSS-boende

Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-22, § 60, att förvaltningen ges uppdraget att se över den
kalkyl som finns upprättad för ombyggnationen av förskolan Solrosen till LSS-boende.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-11, § 58, att anvisa ytterligare investeringsmedel med
2 500 tkr för ombyggnad av Sotvretsgården att tas ur rörelsekapitalet.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-06-19, § 88,
upphandlingen av ombyggnad av Solrosen till LSS-boende avbryts

att en behovsanalys görs och ett nytt programarbete inleds
rapport länmas vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2012

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 174,
överlänma ärendet för fortsatt beredning till tekniska utskottet respektive vård- och

omsorgsutskottet
att ärendet ska återkomma berett till konmiunstyrelsens första sammanträde 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, § 5, föreslå kommunstyrelsen
att nuvarande Sotvretsgården rivs, och att nybyggnation av nytt LSS-boende sker på samma plats,
samt att ett antal nya parkeringsplatser tillskapas

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-01-14, § 1, föreslå kommunstyrelsen
att snarast påbörja projektering av nytt LSS-boende
att i 2014 års budget öka vård- och omsorgssektorns ram med 3 000 tkr enligt förslag i långtidsbudget

Ordföranden sammanfattar förslagen från vård- och omsorgsutskottet respektive tekniska utskottet
samt framlägger ett eget förslag till beslut i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Tommy Sunvisson (s), Pernilla Danielsson (m), Anders
Wåhlin (s), Inger Daimar (v) och Seija Oj ala (s).

Vanja Leneklint (fpl) anför att den nuvarande gräspianen vid Sotvreten är en lämpligare plats för ett
LSS-boende än den föreslagna.

Kommunchefen yttrar sig och hänvisar till den kommunala anläggningspianen där det står att
lokalerna för Solrosen ska ersättas med LSS-boende.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 forts. Dnr2012.0468.042

Kommunstyrelsen beslutar

att snarast påbörja projektering av nytt LSS-boende

att nuvarande Solrosen rivs och att nybyggnation av nytt LSS-boende sker på samma plats

att i 2014 års budget öka vård- och omsorgssektorns ram med 3 000 tkr enligt förslag i
långtidsbudgeten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr 2012.0495.511

Fastställande av nya hastighetsgränser i Skinnskatteberg

Kommunstyrelsen ska formellt fastställa de hastighetsgränser som beslutades vid sammanträdet
20 12-10-30, § 132 samt besluta om tidpunkt för ikrafiträdande av de nya bestämmelserna.
Förslag finns nu upprättat och ska beslutas av kommunstyrelsenltrafiknämnden.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, § 9, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg
att de nya hastighetsgränsema ska gälla från och med 1 april 2013

1 ärendet yttrar sig tekniska utskottets ordförande Tommy Sunvisson (s) och
Lena Alexandersson (c).

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg

att de nya hastighetsgränserna ska gälla från och med 1 april 2013
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§28 Dm- 2013.0015.006

Förändring av tidpunkt för kommunstyrelsens
sammanträden

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utöka antalet kommunstyrelsesarnmanträden
med två sammanträden för 2013. Det återstår att fastställa tidpunkt för sammanträdena och
huruvida den nuvarande modellen i övrigt för genomförandet av sammanträdena ska
fortsätta att tillämpas.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 7, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa sanimanträdestiden för kommunstyrelsen till kl 08.30
att den nuvarande formen med gruppmöten och allmän information före sammanträdet
därmed tas bort

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att fastställa sammanträdestiden för kommunstyrelsen till kl.08.30

att den nuvarande formen med gruppmöten och allmän information före sammanträdet
därmed tas bort
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§29 Dnr2012.0931.042

Revidering av kalendarium för boksiuts- och
budgetberedning 2013

Kornmunstyrelsen har på sammanträdet i december antagit kalendarium för boksiuts- och
budgetarbetet 2013. Ordföranden föreslår nu några förändringar som innebär att ett nytt
kalendarium ska fastställas.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa nytt kalendarium för boksluts- och budgetberedning 2013 enligt ordförandens förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr2013.0041.023

Begäran om entledigande

Kommunchefen anhåller i en skrivelse om att bli entledigad från tjänsten som kommunchef,
med sista tjänstgöringsdag 2013-12-31.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-16, § 21, föreslå kommunstyrelsen
att kommunchefen entledigas från sin tjänst från och med 2014-01-01

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s), Lena Alexandersson (c) och Carina Såndor (fpl).

Carina Såndor (fpl) föreslår att personalutskottet/ledningsutskottet vid nästa sammanträde ska
påbörja arbetet med rekrytering av efterträdare.

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att kommunchefen entledigas från sin tjänst från och med 2014-01-0 1

att personalutskottet/ledningsutskottet vid nästa sammanträde den 19 februari ska påbörja arbetet
med rekrytering av efterträdare.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 31 Dnr2013.0096.101

Rapporter

Stig Johansson (s) och Lena Lovén-Rolén (s) rapporterar från dialoggruppen. Man har hittills
samtalat med 22 ungdomar.

En diskussion om demokrati och inflytande sker i anslutning till denna.

Carina Såndor (fpl), Lars Andersson (s) och Tony Bölja (s) yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr2013.0097.002

Delegationsbeslut

A2
Bostadsanpassningsbidrag
Dnr 2012.0485.274
Dnr 20 12.0294.274
Dnr 2012.0804.274
Dnr 20 12.0860.274

A3
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dm 20 13.0088.308

A4
Erhållande av utvecklingsmedel
Dm- 2012.1024.106
§ 18 KS1u, Ansökan om utvecklingsmedel — Sommarlovsentreprenörerna

A9
Brådskande ärendenlordförandebeslut

Dm 2012.0970.101
Dm- 2012.1036.101
Dm 20 13.0059.002

A20
Fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter, samt
vid förrättningar av olika slag
Dm- 20 12.0966.002

A21
Yttranden
Dm- 2012.0982.700

§ 13 KS1u, Motion från Fagersta kommun angående unga brottsoffers behov av stöd — remiss
Dm- 2012.0949. 101
§ 14 KS1u, PM Finansdepartementets förslag till iindringar i inkomstutjärnningen — remiss

P8
Anställning
Dm- 2012.1006.002
Dm- 20 13.0084.002



Skinnskab’T

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-02-05 Sid. 36

§ 32 forts. Dnr2013.0097.002

P15
Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, semester m.m
Dnr 2013.0063.002
Dnr 2013.0064.002
Dnr 2013.0064.002

P19
Deltagande i kurser och konferenser
Dnr 2013.0082.002

E3
Inköp av varor och tjänster (direktupphandling)
Dm 20 13.0083.002

E7
Teckuande av underhållsavtal avseende kontorsmaskiner o.dyl.
Dm 2013.0057.002

SOC 52
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Dm 2013.0086.002

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna anmälda delegationsbeslut

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dnr2013.0098.002

Delgivningar

Avesta kommun
121205 Protokoll från Styrgruppsmöte upphandlingssamarbete 2012-11 -20/Dnr 2012.0160.009

Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening
121123 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 29 maj 2012/Dnr 2012.0389.149

Ekomuseum Bergslagen
121215 Styrelseprotokoll 2012-12-14

Försvarsmakten
121215 Angående förändringar i försvarsmaktens organisation!Dnr 2012.1028.169

Hallstahammars kommun
130118 Protokollsutdrag från Socialnämnden § 105, Godkännande av att avtal sluts med
kvinnojouren Frida samt godkännande av Kvinnojourens Frida ansökan om verksamhetsbidrag
2013/Dnr 2013.0067.701

Landstinget Västmanland
121024 Protokoll från Gemensamma nämnden för hj älpmedelsverksamheten och andra
samverkansfrågor 2012-1 0-05/Dnr 2012.0016.106
121101 Protokoll från PatientnämndenlDnr 2012.0516.106
121106 Protokoll från KollektivtrafikberedningenlDnr 2012.0605.510
121116 Protokoll från KollektivtrafiknämndenlDnr 2012.0605.5 10
120116 Protokoll från Gemensamma nänmden för hjälpmedelsverksamheten och andra
sarnverkansfrågor 20121214/Dnr 2012.0016.106
130117 Protokoll från Patientnänmden 2012-12-13/Dnr 2012.0516.106
130117 Kallelse till Kollektivtrafikberedningen 2013-01-2 1/Dnr 2013.0060.106
120121 Inbjudan till Kulturting 2013 den 6mars2013 i Orebro

Länsstyrelsen i Västmanland
121116 PM angående ökat behov av platser i kommunerna för mottagande av nyanlända
flyktingar 2013/Dnr 2012.0877.139

Norbergs kommun
130102 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens socialutskott 2012-12-18, § 278, Ansökan
om medel 2013, Tjejjouren Athena

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

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
121218 Protokoll från Förbundsdirektionen 2012-12-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Regionförbundet Örebro
130117 Inbjudan till dialogmöte om Länstransportplan 2014-2025

Skinnskattebergs kommun
121213 Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2012-11-22
130103 Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 20 12-12-12

SmåKom
130102 Remissvar angående Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen samt avsnitt 7.3 i
Statskontorets rapport om mark, bostadsbyggande och konkurrens/Dnr 2012.0185.106
121205 Remissvar — förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och
byggförordningen (2011 :338)/Dnr 2012.0185.106
121205 Fungerande bredband och telefoni i hela Sverige, uttalande på höstkonferensen
2012-1 1-23/Dm- 2012.0185.106

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

Västmanland-Dalarna Lönenämnd
121217 Protokoll från Lönenämnden 2012-1 1-26/Dm- 2012.0020.106
121218 Budgetuppföljning Lönenämnden 2012-10-31/Dm- 2012.0020.106

Västmanlands Kommuner och Landsting
121203 Protokollsutdrag från sammanträde 20 12-11-23, § 2 Komplettering avtal hemsjukvård/
Dur o012.0196.003
130114 Bredbandsguiden - en vägledning för kommuner resp. Bredbandsguiden - en handbok
för kommuner
130118 Underrättelse om förbundsmöte 2013/Dm- 2013.0065.106

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor

Rolf Andersson (s) frågar om hur det går med Bowlinghallen.
Kornrnunchefen svarar att en utförlig rapport kommer till ledningsutskottet i mars.

Vanja Leneklint (fpl) önskar veta hur stora kostnaderna har varit i arbetet med översiktsplanen.
Ordföranden utlovar svar till nästa sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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