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§ 75 Dnr 2013.0592.017

Information från barnomsorg och förskola

Enhetschef Marianne Andersson informerar om verksamheten barnornsorg och förskola.

Frågor ställs av ledamöterna och besvaras.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.
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§ 76 Dnr2013.0392.101

Handlingspian för arbetet med nationella minoriteter och
minoritetsspråk

Ett förslag till handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk har
inkonirnit från kommunchefen och chefen för sektor näringsliv och utveckling.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 81, föreslå komrnunfullmäktige besluta
att anta handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk för
Skinnskattebergs kommun 2013-2014 samt att personal från finskt förvaltningsområde föredrar
ärendet på konimunstyrelsen den 28 maj 2013

Finskspråkiga informatören föredrar ärendet. Kommunen uppfyller lagen väl, det handlar om
service. Implementering av lagen kan dock förbättras på vissa områden.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (fpl), Helena Nykänen (s), Seija Oj ala (s), Vanja Leneklint
(fpl), Fredrik Skog (v), Pernilla Danielsson (m), Rolf Andersson (c), Lena Lovén-Rolén (s), Lena
Alexandersson (c) och Lars Andersson (s).

Angelique Nyström (fpl), yrkar att sista att-satsen i avsnitt 4.1 “Att kornrnunanställda uppmuntras
att använda finska i sitt arbete, även bland personalen” ska tas bort.

Fredrik Skog (v) med instämmande av Lena Lovén-Rolén (s) yrkar att att-satsen kvarstår.

En ingående diskussion sker.

Fredrik Skog (v) föreslår en textändring i att-satsen med lydelsen “ även personal emellan”.

Ordföranden ställer frågan om detta är ett kompromissförslag som kan accepteras, och finner att så
är fallet.

Kommunstyrelsen beslutar

att en ändring av texten i avsnitt 4:1 görs till “Att kommunanställda uppmuntras att använda finska
i sitt arbete, även personal emellan”

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk för
Skinnskattebergs kommun 20 13-2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 77 Dnr2013.0393.101

Ändring av kommunfullmäktiges beslut gällande
samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

Ett förslag till ändring av konimunfullmäktiges beslut från 2010-06- 07, § 28 dnr.2009.0988.106,
har inkommit från kommunchefen och chefen för sektor näringsliv och utveckling.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 82, föreslå kornmunfullrnäktige besluta
enligt tjänsteskrivelse dnr. 2013.0393.101, 2013-04-12

att ändra kornrnunfisllrnäktiges beslut från 2010-06-07 §28 dnr.2009.0988.106

“att underförutsättn ing att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanter från kommunstyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finskaförening
Gruppens uppgift skulle vara attfölja hur den finskspråkiga servicen finigerar,
föreslåförbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av den finskspråkiga servicen”

till

“... bilda en sanirådsgrupp med två representanterfrån kommunstyrelsen,
tre representanterfrån minoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
samordnarenforfinsktförvaltningsonwåde, samt vid behov andra relevanta personer
Gruppens uppgift är attfölja hur den kommunala finskspråkiga servicen fungerar,
föreslå förbättringar samt initiera och planera för en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen”

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en sarnrådsgrupp

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

enligt tjänsteskrivelse Dnr. 2013.0393.101, 2013-04-12

att ändra kommunfullmäktiges beslut från 2010-06-07 §28 dnr.2009.0988.106

“att underförutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanterfrån kommunstyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finska förening

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 77 forts. Dnr 2013.0393.101

Gruppens uppgift skulle vara attfölja h ur den finskspråkiga servicen fungerar,
fcireslå förbättringar samt initiera och planera fdr en utveckling av den finskspråkiga servicen”

till

“... bilda en samrådsgrupp med två representanterfrån kommunstyrelsen,
tre representanterfrån nzinoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
sanzordnarenfdrfinsktfö,-valtningsområde, sann’ vid behov andra relevanta personer.
Gruppens uppgfi är att f6lja h ur den kommunala finskspråkiga servicen fungerar,
föreslå fårbättringar samt initiera och planera får en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen.

att komniunstyrelsen får i uppdrag att utse en sarnrådsgrupp

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 78 Dnr 2013.0480.101

Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
och nämnder 2012 — yttrande

Kommunfullmäktiges presidium har inlämnat en begäran om yttrande från kommunstyrelsen

angående den kritik som revisionen har riktat mot kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2012.
Yttrandet ska vara fullinäktiges presidium tillhanda senast 20 13-06-02.

Lars Andersson (s) presenterar ett förslag till yttrande.

Synpunkter på texten framförs.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), och föreslår att de två sista styckena på första sidan i förslaget
tas bort.

Konirnunstyrelsen beslutar

att överlämna yttrandet till komrnunfullrnäktiges presidium efter korrigering enligt förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

LAr
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§ 79 Dnr2013.0438.007/l

Revisionsrapport över årsredovisningen

En revisionsrapport ställd till kommunstyrelsen har inkommit.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 75,
att ordförande skriver ett svar på brevet som biläggs i kallelsen till konimunstyrelsens möte den 28
maj 2013.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s) och Vanja Leneklint (fpl).

Lars Andersson (s) presenterar ett förslag till svar på skrivelsen från revisorerna.

Kommunchefen yttrar sig och överlämnar en tjänsteskrivelse som beskriver hur målarbetet
genomförts under 2012.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ordffirandens förslag till svar på skrivelsen från revisorerna
att överlämna skrivelsen till revisorerna
att kommunchefens tj änsteskrivelse medfölj er skrivelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk7
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§ 80 Dnr.2013.0154.042

Avt& med småbåtskiubben

Sektorchef teknik och service ansöker i en tjänsteskrivelse om utvecklingsmedel 200 000 kr för
rubricerat ändamål. Det föreligger en muntlig överenskommelse mellan Skinnskattebergs kommun
och Skinnskattebergs Småbåtsklubb om att kommunen ska anlägga en ny flytbrygga mitt för
reningsverket strax bredvid de befintliga bryggorna. Kommunen har tillsammans med båtkiubben
tagit fram underlag för upphandling och fastställt en realistisk kostnadsram enligt ovan för 16
båtpiatser.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet föreslog 2013-03-26 kommunstyrelsen besluta
att en investering görs med 200 000 kr inom ramen för 2013 års investeringsbudget för uppförande
av ny småbåtsbrygga invid befintlig småbåtshamn

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-16 § 70
att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett avtaisförslag med
Skinnskattebergs småbåtsklubb
att ärendet åtenapporteras på kommunstyrelsens möte 28 maj 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 86, föreslå konimunstyrelsen
att en investering görs med 200 000 kr inom ramen för 2013 års investeringsbudget för
uppförande av ny småbåtsbrygga invid befintlig småbåtshanm
att godkänna upprättat underlag för bryggavtal med småbåtskiubben, och
som information skall även ett skötselavtal presenteras

Sektorschef kultur och fritid föredrar ärendet och presenterar ett förslag till avtal som delas ut till
ledamöterna.

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

Kommunchefen yttrar sig och anför att kommunens agerande i frågan sker lagenligt.

Kommunstyrelsen beslutar enligt leciningsutskottets förslag

att en investering görs med 200 000 kr inom ramen för 2013 års investeringsbudget för
uppförande av ny småbåtsbrygga invid befintlig småbåtshanm

att godkänna upprättat bryggavtal med småbåtskiubben

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 81 Dnr. 2012.0013.106

Projektet “Kommunens kvalitet i korthet”

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-05-22, § 77, att kommunen deltar i Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, projekt “Kommunens kvalitet i korthet”, att vid utgången av 2013 utvärdera
effekterna av projektet, samt att utse konirnunchefen som ansvarig för projektet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19 § 25
att en sammanfattande skriftlig rapport upprättas som omfattar förbättringsområden
att rapporten kommer till ledningsutskottets sammanträde den 7 maj 2013

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 78,
gjägga infonnationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 78, föreslå kornmunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun även fortsättningsvis ska delta i “Kommunens kvalitet i korthet”

Kornrnunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s).

Kommunstyrelsen beslutar

att Skinnskattebergs kommun även fortsättningsvis ska delta i “Kommunens kvalitet i korthet”

att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2013
redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 82 Dnr2012.0431.024

Medborgarundersökning hösten 2013

1 SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats
att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.
Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. Varje kommun som deltar i
undersökningen får en egen rapport med analyser.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 79, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskatteberg ska delta i SCB’s medborgarundersökning 2013, samt
att ett kommunspecifikt följebrev ska följa med undersökningen

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m) och anför att underlaget är litet och att undersökningen
bör omfatta fler personer för att få en högre svarsfrekvens.

Ordföranden utlovar att möjligheterna till detta ska undersökas.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skiimskatteberg ska delta i SCB’s medborgarundersökning 2013, samt
att ett kommunspecifikt följebrev ska följa med undersökningen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk
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§ 83 Dnr2013.0496.101

Ändring i delegationsordningen

En tjänsteskrivelse från personaichefen har inkonmiit angående förslag till ändringar i
delegationsordningen under personalärenden.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 73, föreslå kommunstyrelsen

att följande ändringar sker i delegationsordningen

P8 — Lägg till anmärkningen “efter samråd med sektorehef’

P9 — Lägg till amnärkningen “efter samråd med sektorchef’ samt att meningen (uppsägningfrån
medarbetarens sida, pga arbetsbrist, av personliga skäl) tas bort.

Pil, P13, P14 — Lägg till amnärkningen “efter samråd med sektorchef’

P15 — KSO delegat när det gäller KC, övriga punkter stryks då det ingår i tjänsternannauppdraget

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att följande ändringar sker i delegationsordningen

P8 — Lägg till anmärkningen “efter samråd med sektorchef’

P9 — Lägg till anmärkningen “efter samråd med sektorchef” samt att meningen (uppsägningfrån
medarbetarens sida, pga arbetsbrist, av personliga skäl) tas bort.

Pil, P13, P14 — Lägg till anmärkningen “efter samråd med sektorchef”

P15 — KSO delegat när det gäller KC, övriga punkter stryks då det ingår i tjänstemannauppdraget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Ski nnska1s

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 20 13-05-28 Sid. 77

§ 84 Dm- 2012.0077.002

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 komrnunstyrelsens nya
reviderade delegationsordning avseende “Delegationsordning för myndighetsutövning rörande
socialtjänst och äldre- och handikappomsorg”
(bilaga 7), fömtorn ärendetyp SOC 109, 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.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-05, § 24,
att ärendet rernitteras till vård- och omsorgsutskottet för ytterligare beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 31,
att överlämna ärendet till verksamheten för beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-03-18, § 31, föreslå kommunstyrelsen
att SOC 143 stryks
att SOC 145 ändras enligt följande:
“Beslut om anmälan enligt Lex Sarah, lagrum SOSFS 2011:5, 14 kap 2 § SoL, 24a § LSS” med
delegat KSvou

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att SOC 143 stryks
g SOC 145 ändras enligt följande:
“Beslut om anmälan enligt Lex Sarah, lagrum SOSFS 2011:5, 14 kap 2 § SoL, 24a § LSS” med
delegat KSvou

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§85 Dnr2013.0381.101

Förslag till förändring i kommunstyrelsens
delegatiorisordning

Kommunchefen har överlämnat en tjänsteskrivelse med förslag på förändring i
kommunstyrelsens delegationsordning.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 77, föreslå kommunstyrelsen
att ändring görs i delegationsordmng i ärendetyp F 17 enligt följande:

Närvara och föra kommunens talan vid vägföreningamas årsmöten och liknande
tas bort då kommunens representation vid vägföreningarnas årsmöte/-stämma beslutas av
kommunfullmäktige.

att representationen till vägföreningarnas årsmötenl-stärnmor ses över till nästa mandatperiod

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ändring görs i delegationsordning i ärendetyp F 17 enligt följande:

Närvara och föra kommunens talan vid vägföreningarnas årsmöten och liknande
tas bort då kommunens representation vid vägföreningarnas årsmöte/-stämma beslutas av
kommunfullmäktige

att representationen till vägföreningamas årsmötenl-stämmor ses över till nästa mandatperiod

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 86 Dnr2013.0154.042

Ansökan om bildande av regionkommun

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

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 96, föreslå kommunfullmäktige föreslå
kommunfullmäktige besluta

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

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

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

Lars Andersson (s) redogör för bakgrund de diskussioner som förekommit på länsnivå i
Västmanland i frågan.
1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m), Fredrik Skog (v) och Seija Ojala (s).

Kommunchefen yttrar sig.

Seija Oj ala (s) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 86 forts. Dnr 2013.0154.042

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

att uppdra till landstingsstyrelsen arbetsutskott att, efter återkoppling från gruppledarna, tillställa
länets kommuners fullmäktigeförsamlingar fråga om stöd för er ansökan
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§ 87 Dnr2013.0390.106

Årsredovisning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2012

Årsredovisning 2012 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har upprättats.
Direktionen för NVU har 20 13-03-25, § 12, beslutat att fastställa årsredovisning 2012 samt
överlämna densamma till medlemskommunerna och, som tidigare beslutats, revisorerna.
Kommunfullmäktige i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg ska godkänna årsredovisningen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 83,

att överlämna årsredovisningen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2012
till kommunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 88 Dur. 2013.0154.042

Årsredovisning för Norra Västmanlands Samordningsförbund 2012

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

Tidigare behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund 2012
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 Dnr 2013.0287.106

Årsredovisning Västmanland-Dalarna Lönenämnd 2012

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

Tidigare behandling av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för Västmanland-Dalarna Lönenärnnd 2012
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§90 Dnr.2013.

Familjerådgivningsbyrån — årsberättelse 2012

Familj erådgivningsbyrån Norberg-Fagersta-Skinnskatteberg har för kännedom överlänmat
årsberättelse för 2012

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-03-1 8, § 46,
att överlämna årsberättelsen till kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga årsberättelsen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 91 Dnr2012.0495.511

Fastställande av nya hastighetsgränser i Skinnskatteberg

Kornmunstyrelsen ska formellt fastställa de hastighetsgränser som beslutades vid sammanträdet
2012-10-30, § 132 samt besluta om tidpunkt för ikraftträdande av de nya bestämmelserna. Efter
kommunstyrelsens beslut i ärendet 2013-02-05 konstaterades att förslag till hastighetsgränser inte
varit utsänt på remiss till berörda extema organ.
Remissförfarande har nu genomförts och förslag finns upprättat och ska beslutas av
kommunstyrelsenltrafiknänmden.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-05, § 27,
att fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg
att de nya hastighetsgränsema ska gälla från och med 1 april 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 54, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg
att de nya hastighetsgränsema ska gälla från och med 1 september 2013

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att fastställa upprättat förslag till hastighetsgränser i Skinnskatteberg
att de nya hastighetsgränserna ska gälla från och med 1 september 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 92 Dnr2013.0591.709

Ledningssystem 2011:09

Enligt SoSFS 2011:9 har kommunen att fastställa ett ledningssystern för verksamhet som styrs av
hälso- och sjukvårdslag samt socialtjänstlag.
Förslag till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg och individ- och
familj eomsorg finns nu upprättat och ska beslutas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-04-15, § 50, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa Ledningssystein 2011:9 för Skinnskattebergs kommun enligt förslag

Konnnunchefen yttrar sig och anför att detta tillhör kommunens intemkontroll.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att fastställa Ledmngssystem 2011:9 för Skinnskattebergs kommun enligt förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 93 Dnr2013.0590.709

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse avseende tiden 20 12-03-01 till och med 20 13-02-28 har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-04-15, § 51, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad patientsäkerhetsberättelse

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att anta upprättad patientsäkerhetsberättelse

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 94 Dnr2012.0974.701

Riktlinjer om styrdokument för ungdomsmottagningarna i
Västmanland

Från Landstinget Västmanland, primärvården, föreligger information om styrdokument för
ungdomsmottagriingarna i länet.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 12-10-15, § 120, föreslå komrnunstyrelsen
att överlänma riktlinjerna till kommunstyrelsen för infonnation

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 179,
att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-03-18, § 44, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Lena Alexandersson (c).

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95 Dnr2013.0127.701

Riktat statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen

Skinnskattebergs kommun har erhållit riktade statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen på
sammanlagt 2 136 708 kr.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 18, föreslå kommunstyrelsen
att avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöjande insatser inom äldre- och handikappomsorgen
att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj eld
att kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsutskottet delegation att fatta beslut om hur medlen ska
användas inom kvalitetsutvccklingsproj ektet

Kommunstyrelsens beslutade 20 13-03-14, § 40,
att avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöjande insatser inom äldre- och handikappomsorgen
att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj eld
att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda hur medlen ska användas inom
kvalitetsutvecklingsprojektet och länma förslag till kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-04-15, § 55, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja utvecklingsmedel enligt förslag

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s), Vanja Leneklint (fp!) och Lena Alexandersson (c).

Ordföranden uppmärksammar kommunstyrelsen på att ärendet återkommer till kommunstyrelsen
med förslag inför andra året av utvecklingsproj ektet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att bevilja utvecklingsmedel för år ett i projektet enligt upprättat förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 96 Dnr2012.0157.101

Medborgarförslag om lekplats vid Sandviksbadet 1 Bysala

Ett medborgarförslag om att anordna en lekplats vid Sandviksbadet i Bysala, har inkommit
från Cecilia Lord i Bysala.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 84,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut
att beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

Komrnunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 198,
att överlämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, § 13, föreslå kommunstyrelsen
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Tekniska utskottet beslutade 2013-04-17, § 35, föreslå konmiunstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att anse medborgarförslaget besvarat

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 97 Dni-2013.0024.101

Medborgarförslag om kommunens bilar

Ett medborgarförslag om att kommunens befintliga bilpark kan ställas om till att köra på
etanol/E85 istället för bensin, har inkommit från Håkan Stenbom, Bysala.

Tidigare behandling av arendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 10,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut
att beslutet därefter delgives kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 48,
att inedborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för yttrande till kommunstyrelsens sanurianträde
den 28 maj 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-04-1 7, § 36, föreslå konmmnstyrelsen
att anse medborgarförslaget besvarat

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

att anse medborgarförslaget besvarat

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 98 Dnr2013.0189.101

Motion om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till
centrala Skinnskatteberg

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

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-02-18, § 11,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

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

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

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

Kommunchefen yttrar sig.

Lars Andersson (s) föreslår att motionen återremitteras till tekniska utskottet.

Fredrik Skog (v) anser att motionären framför en bra idé och att motionen kan anses besvarad
med anförande av detta.

Vanja Leneklint (fpl) föreslår att kommunstyrelsen ska anse motionärens förslag som en bra idé
och att det som framförs ska tas med i den framtida planeringen.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att ställa sig positiv till motionen och att den ska beaktas i kommande planerings- och
budgetarbete
att motionen därmed är besvarad

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 99 Dnr2013.0096.101

Rapporter

Lars Andersson (s) rapporterar från Kollektivtrafikberedningen om att linje 880 föreslås bli en
busslinje som landstinget bekostar 2014.
Lars Andersson (s) rapporterar från översiktsplangruppen att det vid nästa kommunstyrelse ska
presenteras en rernissupplaga för utställningsförfarande och möten med befolkningen om
översiktsplanen.

Lars Andersson (s) rapporterar från Ekomuseums årsstämma att vissa kommuner kommer att
avveckla sitt engagemang i Ekomuseurn Bergslagen. Synpunkter framförs hur frånträdande
egentligen regleras i en stiftelse.

Lars Andersson (s) har representerat kommunen vid Föreningens Bergskraft årsstämma.

Kommunchefen rapporterar om länsplanarbetet i VKL och Karmansbo smedjas stundande
ceremoni då smedj an kulturrninnesförklaras.

Roger Ingvarsson (s)rapporterar från styrelsesanmianträde i Norra Västrnanlands
Samordningsförbund, NVSam.

Lars Andersson (s) och Seija Oj ala (s) har representerat kommunen vid den årliga minnesstunden
vid Rysstenen.

Rolf Andersson (c) rapporterar från Model Forest-besök från Canada och Ryssland.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 100 Dnr2013.0098.002

Del g ivn ingar

Ekomuseum Bergslagen
130419 Kallelse till årsstämma den 17 maj, Tolvsbo/Dnr2013.0447.106

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening
130423 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 8 maj, Kopparberg/Dnr 2013.0462.106

Förenade Småkommuners Försäkrings Aktiebolag, FSF
130503 Kallelse till bolagsstämma och ägarmöte den 21 maj, Uppsala/Dnr 2013.0404.106

Kommuninvest
130502 Årsbesked 2012, överskottsutdelning Kornmuninvest ekonomisk förening/Dnr
2013 .0 185 . 106

Landstinget Västmanland
130510 Protokoll från Patientnämnden 2013-04-11 /Dnr 2013.0205.106

Mälardaisrådet
130510 Kallelse till Rådsmöte den 31 maj, Uppsala/Dnr 2013.0191.106

Norbergs kommun
130424 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-08, § 24, Nominering av ledamöter till
Intresseföreningens Bergslaget styrelse/Dm 2013.0111.106
130514 Protokoll från Lönenämnden 2013-04-1 2/Dm 2013.0287.106

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU
130521 Protokoll från Förbundsdirektionen 201 3-04-24/Dm 2013.0390.106

Regeringen
130502 Näringsdepartementet, regeringsbeslut 2013-04-18 angående uppdrag avseende samverkan
mot alkohol och droger i trafikenlDnr 2013.05 16.510

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

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
130517 Förbundsavgifi 2014 till SKL/Dnr 2013.0144.106
130517 Sammanträdesplan för SKL för år 2014/Dm 2013.0144.106

Ung Företagsamhet i Västmanland
130322 Återtagande av ansökan om verksamhetsstöd för 2013/Dm 2013.0007.106

VafabMiljö
130508 Kallelse till extra bolagsstämma 13juni 2013, Västerås/Dm 2013.0317.106

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 100 forts. Dnr2013.0098.002

Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL
130508 Förbundsavgift till VKL 2014/Dnr 2013.0065.106
130515 Protokoll från Förbundsrnöte 2013-04-26/Dnr 2013.0065.106

Västmanlands Kreditgarantiförening, KGF
130402 Kallelse till ordinarie årsstärnma den 25 april, Målhammar

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningama till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 101 Dnr2013.0099.101

Övriga frågor.

Komrnunchefen informerar om studieresa till Halland om regionfrågan den 26-27/6. Flera
ledamöter i kommunstyrelsen är intresserade av att delta.

Rolf Andersson (c) tar upp frågan om vindkraftsproj eld Långholrnsberget i Smedj ebackens
kommun där E-on ska bygga 28 vindkrafiverk.

Vanja Leneklint (fpl) framför en undran om vattenkvaliteten i Skinnskatteberg under den spolning
av ledningar som för närvarande pågår.

Staffan Strid (m) ställer en fråga om Lärcenter i Skinnskatteberg.
Lars Andersson (s) besvarar frågan med att samråd har skett vid ledningsutskottets sammanträde
den 26/3, och att förvaltningarna emellan ska fortsätta dialogen om detta.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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