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§ 102 Dnr2013.0592.017

Information från Centralköket

EnhetschefJeanette Lövdin informerar om verksamheten Centralköket.

Frågor ställs av ledamöterna och besvaras.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 103 Dnr2013.0362.042

Budgetuppföljning per 201 3-04-30

Budgetuppföljning per 20 13-04-30 samt prognos för helåret 2013 har upprättats. Enligt prognosen
väntas verksamheterna ge ett underskott på 722 tkr jämfört med budget. Skatteintäkter och utjämning
är beräknad enligt senaste prognos från SKL och förväntas ge ett överskott på 1 571 tkr jämfört med
budget. Prognosen för helårsresultatet är 4 734 tkr vilket är en positiv avvikelse på
849 tkr jämfört med budget.
En sammanställning av investeringsuppföljningen har upprättats med bokförd kostnad av 786 tkr.
Där ingår ej beslutade investeringsmedel för vattendistributionen med 353 tkr. Dessa kostander bör
belasta drifiredovisningen för verksamheten om inte frågan om tilläggsbudgetering föreligger.
Anslag utvecklingsmedel inklusive AFA redovisar kostnader på 43 tkr gentemot fattade politiska
beslut om 445 tkr.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 111, föreslå kommunstyrelsen
att det är av största vikt att samtliga sektorer lämnar årsprognoser i alla uppföljningar under året
att i övrigt godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna

Just es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 104 Dnr2013.0362.042

Budgetuppföljning per 2013-05-31

Budgetuppföljning per 2013-05-3 1 samt prognos för helåret 2013 har upprättats. Enligt
sammanträdespianen ska ekononiichefen länma infonriation vid dagens sammanträde.
Då uppföljningen nu finns tillgänglig vid sammanträdet har kommunstyrelsen att behandla denna.

Ekonornichefen föredrar ärendet. Enligt prognosen för helåret visar verksamheterna ge ett
beräknat underskott på -2 787 tkr jämfört med budget. Skatteintäkter och utjämning är
beräknad enligt senaste prognos från SKL, och förväntas ge ett vilket ger ett överskott på
1 571 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårsresultatet är idag på 2 669 tkr och är en
negativ avvikelse på -1 216 tkr jämfört med budget. Löneökningar ingår numera i den ram som
verksan±eterna har i driflsredovisningen.
En sammanställning av investeringsuppföljningen har upprättats med bokförd kostnad av
163 tkr. Där ingår ej beslutade investeringsmedel fbr vattendistributionen med 353 tkr.
En tjänsteskrivelse från ekonornichefen kommer att lämnas över till politisk behandling med
förslag till hantering av dessa restfakturor från 2012.
Anslag av utvecklingsmedel inklusive AFA-medel visar att det för perioden finns politiska
beslut om 445 tkr och redovisade kostnader på 92 tkr.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Carina Sindor (fpl), Seija Ojala (s), Karin Lindström
(rnp) och Pemilla Danielsson (m).

Carina Så.ndor (fpl) anför att den nya utfommingen av ekonomisk rapport som nu introduceras
är mycket bra.

Ekonomichefen meddelar sina planer på att i fortsättningen även ha med personalkostnaderna i
uppfölj ningen.

Kommunchefen meddelar att uppdrag getts till ekonomichefen att göra en total genomgång av
alla kostnader för vattenprojektet tillbaka i tiden.

Kommunchefen redogör för underskotten i drifisredovisningen gällande medlemskap,
Citybanan och direktbuss 880.

Ekonomichefen anför att det länge varit oklart hur utbetalningarna från kommunerna till
Citybanan skulle ske, och man har nu bestämt att de ska ske årligen med indexberäkning.

Carina Såndor (fpl) yrkar, med instäimnande av Pernilla Danielsson (rn), att alla kostnader för
vattenprojektet ska redovisas vid nästa kommunstyrelsesammanträde av ekonomichefen.

Lars Andersson (s) föreslår ett förslag till beslut som innebär att förvaltningen ska arbeta för att
vid årets slut ha en budget i balans, att vid kommunstyrelsen i september genomgången av
fakturor för vattenprojektet redovisas, och att styrelsen då också erhåller en tjänsteskrivelse
från ekonomichefen angående hantering av restfakturor för vattenledningen från 2012.

sign. 1 Utdmnnsbestyrkande
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§ 104 forts. Dnr2013.0362.042

Kommunstyrelsen beslutar

gförva1tningen ska arbeta för att vid årets slut ha en budget i balans

att vid kornmunstyrelsen i september genomgången av fakturor för vattenproj ektet redovisas

att kommunstyrelsen erhåller en tjänsteskrivelse från ekonomichefen angående hantering av
rest fakturor för vattenledningen från 2012

att i övrigt godkänna budgetuppföljningen och lägga den till handlingarna

Justera es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 105 Dnr. 2013.0479.212

Översiktsplan för Skinnskattebergs kommun — samråd

Översiktsplangruppen har överlämnat förslag till översiktsplan för samrådsförfarande.
Enskilda medborgare, organisationer och föreningar har möjlighet att fram till 20 13-09-30 lämna
synpunkter på förslaget. Förslaget kommer att ställas ut på Skinnskattebergs bibliotek samt finnas
tillgängligt på kommunens hemsida. Under september månad kommer allmänheten att bjudas in till
ett antal möten i kommunen, varifrån också synpunkter kommer att samlas in.
Efter bearbetning av yttranden och synpunkter ska ett nytt granskningsförfarande ske i början av
2014. Därefter ska det slutliga förslaget till översiktsplan arbetas fram som förslag till fullmäktige i
juni 2014.

Lars Andersson (s) redovisar ett beslutsförslag

Sektorchef teknik och service föredra ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

att godkänna att förslaget till Översiktsplan fZir Skinnskattebergs kommun, daterad maj 2013,
skickas ut på samråd enligt 3 kap. 7 §, punkt 2 i plan- och bygglagen

att planförslaget ska gå till: berörda länsstyrelser (Västmanland, Dalarna och Örebro), angränsande
kommuner, berörda “regionorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering”

att kommunen även ska ge kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och
enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget tillfPtlle att delta i samrådet” (enligt 3:9
PBL)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 106 Dnr. 2012.0836.813

Lurbohallen

Sektorchef teknik och service har i en tjänsteskrivelse upprättat förslag till hyresavtal för
Lurbohallen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 102, föreslå komrnunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till hyresavtal

Ordföranden meddelar att det visar sig att den entreprenör som skulle ta över bowlinghallen nu
har meddelat att han dragit tillbaka affären.

Sektorchef teknik och service kommenterar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Karin Lindström (mp), Rolf Andersson (c), Roger
higvarsson (s), Nettan Roth (v), Anders Wåhlin (s), Pernilla Danielsson (m), Carina Såndor
(fpl), Lena Alexandersson (c) och Fredrik Skog (v).

Kommunstyrelsen diskuterar ingående den uppkomna situationen och hur man nu går vidare.

Kommunstyrelsen beslutar

dialogen med entreprenören ska fortsätta

att kommunstyrelsens presidium tidigare erhållna uppdrag kvarstår

att presidiet ges utökat mandat att sköta förhandlingarna, och om man är överens, fatta beslut
och ge förvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt

att Pernilla Danielsson (m) adjungeras till presidiet och därvid ges fullständigt mandat

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 107 Dnr2013.0371.023

Heltid en rättighet — deltid en möjlighet

Ett ordförandeförslag från Lars Andersson (s) och Inger Daimar (v) har inkommit om hur
Skinnskattebergs kommun ska kunna införa ett system där alla anställda inom kommunen
erbjuds att arbeta heltid.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 72,
att förvaltningen får i uppdrag att presentera förutsättningarna för att Skinnskattebergs kommun
genomför en förändring i organisationen som innebär “Heltid en rättighet — deltid en möjlighet”
ör samtliga anställda, där personalen inom vård och omsorg är den grupp som först erbjuds denna
möjlighet.
att personalutskottet skall utgöra politisk styrgrupp för detta arbete

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-29, § 103, föreslå kommunstyrelsen
att ledningsutskottet/personalutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett system där
alla anställda inom kommunen erbjuds att arbeta heltid

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ledningsutskottet/personalutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett system där
alla anställda inom kommunen erbjuds att arbeta heltid

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 108 Dnr2013.0561.531

Busslinje 880 — finansiering hösten 2013

Ett ordförandeförslag från Lars Andersson (s) angående finansiering av busslinje 880, direktbuss
Skinnskatteberg-Västerås-Skinnskatteberg, för hösten 2013, har inkommit.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 104, föreslå kommunstyrelsen
att anslå 400 000 kr till finansiering avbusslinje 880 framtill och med 2013-12-31

Ordföranden meddelar att Kollektivtrafiknämnden nu har beslutat att driva linjen under 2014, och
därefter sker utvärdering av all landsortstrafik i länet.

1 ärendet yttrar sig Nettan Roth (v), Vanja Leneklint (fpl), Lena Alexandersson (c), och
Roger Ingvarsson (s).

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 400 000 kr till finansiering av busslinje 880 fram till och med 2013-12-31

att medel tas ur AFA-medel

Juster des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 109 Dnr2013.0610.291

Utökat behov av undervisningslokaler

Från rektor har inkommit en tjänsteskrivelse angående utökat behov av undervisningslokaler med
anledning av stigande elevantal på Klockarbergsskolan.

Tidigare behandling av ärendet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 13-04-15, § 35, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda framtida behov av undervisningslokaler på
Klockarbergsskolan

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s), Angelique Nyström (fpl), Nettan Roth (v), Fredrik Skog (v),
Lena Lovén-Rolén (s), Karin Lindström (mp), Carina Såndor (fpl), Anders Wåhlin (s) och Lena
Alexandersson (c).

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen diskuterar förslaget om arbetsgrupp. En ingående diskussion sker därutöver i
sakfrågan beträffande lokaler, dess utnyttjande och kommande behov.

Carina Såndor (fpl) föreslår att kommunstyrelsen bör få se ett förslag från förvaltningen angående
framtida lokalutnyttjande av kommunens lokaler som helhet.

Karin Lindström (mp) föreslår att en rapport ges om skollokaler vid nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar

att man vill se ett förslag från förvaltningen angående framtida lokalutnyttj ande av kommunens
lokaler som helhet

att en rapport om skollokaler lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2013

Justerau,4es sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatt’F

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-06-18 Sid. 107

§ 110 Dnr2013.0274.002

Angående delegationsordning för myndighetsärenden rörande
socialtjänst och äldre- och handikappomsorg Nr SOC 1- SOC 195

1 en tjänsteskrivelse från enhetschef sektor vård och omsorg påtalas att delegationsförteckningen
saknar beslut om institutionspiacering, vuxna, jämlikt SoL § 4:1, samt beslut om öppenvård, vuxna,
internt och externt, jämlikt SoL § 4:1.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-05-13, § 65, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna följande tillägg i delegationsordningen:

Beslut om öppenvård, internt, enligt 4 kap 1 § SoL, med delegat enhetschef
Beslut om öppenvård, extemt, enligt 4 kap 1 SoL, med delegat enhetschef
Beslut om institutionspiacering för vuxna enligt 4 kap 1 Sol, upp till tre månader, med delegat
enhetschef
Beslut om förlängning av institutionsvård för vuxna enligt 4 kap 1 § SoL, med delegat vård- och
omsorgsutskottet

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att godkänna följande tillägg i delegationsordningen:

Beslut om öppenvård, internt, enligt 4 kap 1 § SoL, med delegat enhetschef
Beslut om öppenvård, extemt, enligt 4 kap 1 SoL, med delegat enhetschef
Beslut om institutionsplacering för vuxna enligt 4 kap 1 Sol, upp till tre månader, med delegat
enhetschef
Beslut om förlängning av institutionsvård för vuxna enligt 4 kap 1 § SoL, med delegat vård- och
omsorgsutskottet

Juster n s sign. Utdragsbestyrkande
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§ 111 Dnr2013.0388.106

Finansiering av tilläggsanslag 2014 — Västmanlands Kommuner
och Landsting

Styrelsen fbr VKL, Västmanlands Kommuner och Landsting, beslutade 20 13-04-26, § 7,
att rekommendera respektive medlems beslutande organ att fastställa finansieringen 2014 ffir
Utrednings- och Utvecklingsftinktionen till 2,5 mkr, till Länsturismen 2 mkr samt till Taltidningen
med ett kostnadstak på maximalt 2,0 mkr.
Skinnskattebergs kommun andelar uppgår till 25 600 kr, 17 100 kr respektive 24 500 kr, totalt
67200kr.
Finansieringen sker enligt upprättat förslag efter en princip om dels fördelningen mellan
landstinget och kommunerna, och dels mellan kommunerna efter folkmängd den 1 november året
innan innevarande år.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-29, § 107, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa finansieringen 2014 för Utrednings- och utvecklingsfunktionen för Skinnskattebergs
andel till 25 600 kr
att fastställa finansieringen 2014 för Länsturismen för Skinnskattebergs andel till 17 100 kr
att finansieringen 2014 för Taltidningen för Skinnskattebergs del är 0 kr

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att fastställa finansieringen 2014 för Utrednings- och utvecklingsfunktionen för Skinnskattebergs
andel till 25 600 kr

att fastställa finansieringen 2014 för Länsturismen för Skinnskattebergs andel till 17 100 kr

att finansieringen 2014 för Taltidningen för Skinnskattebergs del ärO kr
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§ 112 Dnr2013.0388.106

Kompletterande finansiering 2014— Västmanlands Kommuner
och Landsting

Styrelsen för VKL, Västmanlands Kommuner och Landsting, beslutade 20 13-04-26, § 8, att
rekommendera kommunerna och landstinget att besluta om bilagda kompletteringar av VKL:s
budget för 2014, samt att finansiera kompletteringarna enligt bifogad sammanställning.
Skinnskattebergs kommun andel uppgår till 43 000 kr.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 108, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa komplettering av finansiering 2014 för Skinnskattebergs andel till
43 000 kr

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl), Karin Lindström (mp), Fredrik Skog (v) och Lars
Andersson (s).

Carina Såndor (fp!) anser att det fortfarande råder oklarheter kring vad denna kompletterande
finansiering innebär eftersom kommunen redan finansierar delar av det sammanställningen visar.

Lars Andersson (s) föreslår att ärendet återremitteras till ledningsutskottet för klargörande av vad
den kompletterande finansieringen innebär.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till ledningsutskottet för klargörande av vad den kompletterande
finansieringen innebär

Just ndes sign. Utdragsbestyrkande

gL7
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§ 113 Dnr2013.0287.106

Budgetuppföljning per 2013-03-31 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Budgetuppföljning per 2012-03-3 1 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd har upprättats och
fastställts av nämnden.
Enligt Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan, § 3, ska nämnden tillse att
respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen och hur verksamheten
utvecklas enligt överenskommen plan, samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse
över föregående års verksamhet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 105, föreslå kommunstyrelsen
lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Juste es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 114 Dar 2013.0282.106

Budget 2014 med plan 201 5-2016 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Budget 2014 och plan 2015-2016 för Västmanland-Dalarna Lönenärnnd har upprättats och
fastställts av nämnden.
Nämnden ska, enligt reglementet, tillse att respektive kormnunstyrelse får rapporter om den
ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas enligt överenskommen plan samt till
respektive fullmäktige årligen länma en redogörelse över föregående års verksamhet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-29, § 106, föreslå kommunstyrelsen
att lägga budget 2014 med plan 2015-2016 till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att lägga budget 2014 med plan 2015-2016 till handlingarna
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§ 115

Motion om ökad flexibilitet i förskolan för föräldrar som är
föräldralediga

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

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 86,
att överlänma motionen till kommunstyrelsen för beredning

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

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

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

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s), Carina Såndor (fpl), Fredrik Skog (v) och Lars Andersson (s).

Carina Såndor (fpl) önskar klargörande angående barn- och utbildningsutskottets beslut om den
ökade flexibiliteten och ändring av tillämpningsföreskrifiema.

Lars Andersson (s) fi5reslår återremiss till barn- och utbildningsutskottet då det saknas förslag från
utskottet om hur motionen ska behandlas.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera motionen till barn- och utbildningsutskottet för ytterligare beredning

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 116 Dnr2012.0530.101

Motion ang. införande av vårdhund inom våra äldreboenden

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

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-13, § 27,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till vård- och omsorgsutskottet för beredning

Juster des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 117 Dnr2013.0449.101

Medborgarförslag om väntkur vid kommunhuset

Et medborgarförslag om att sätta upp en väntkur vid kommunhuset har inkommit från Tage
Bergström, Skinnskattcberg.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 13-05-13, § 26,
att överlämna motionen till korninunstyrelsen för beslut och senare delgivning till
kommunfullmäktige

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v) och Seija Ojala (s).

Kommunstyrelsen beslutar

att ge fZirvaltningen i uppdrag att utforma ett förslag till svar på medborgarförslaget
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§ 118 Dnr2013.0096.101

Rapporter

Karin Lindström (mp) rapporterar från Vattenvårdsförbundets Arbogaån stämma den 4juni.
Förbundet ger intryck av att vara välskött och har god ekonomi. En medverkande från SLU
redogjorde för provtagningar (recipientkontrollen), kemikalier och biologisk mångfald.

Ordföranden rapporterar att kommunen nu fått sin femte kulturminnesbyggnad Karmansbo
smedja. Kommunen har tidigare de byggnadsminnesförklarade objekten stationen och
herrgården i Skinnskatteberg, Malma Spira och Ebba Brahes lusthus.

Ordföranden rapporterar från sarnrådsmöte angående vindkraftsetablering Långholmsberget.
Samrådet blev efter protester ett informationsmöte, och ett nytt samrådsmöte är satt till i oktober
månad. Endast kommunen ifråga som är berörd (Smedjebacken) har vetorätt men andra kan lämna
yttrande i samnrådet. Ett gemensamt agerande från kommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden i frågan är aktuellt.

Carina Såndor (fpl) rapporterar från rundresa med LRF som kommunstyrelse- och miljö- och
byggnadsnänmdsledamöter gjort, om hur förändringar i Köpings vattentäktsområde kan komma
att påverka boende i Skinnskattebergs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerand,es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 119 Dnr2013.0097.002

Delegationsbeslut

A3
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut av adm ass Jane Pettersson 20 13-05-22
Dnr 2013.0358.308
Dnr 20 13.0434.308
Dnr 2013.0248.308

A3
Yttranden
Beslut av vård- och omsorgsutskottet, 2013-04-15, § 54, yttrande till Socialstyrelsen angående
klagomål
Dnr 2013.0267.133

P7
Inrättande, ändring och indragning av tillsvidaretjänst
Beslut av KC Leena Berglund 2013-06-03, avseende bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Dnr 20 13.0596.002

P8
Anställning
Beslut av SC Kenneth Johansson 20 13-03-25, avseende 2 brandmän för pooltjänst
Dnr 20 13.0466.002

P15
Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, semester m.m
Beslut av enhetschef Tom Myrland 2013-03-18, avseende 10 semester
Dnr 20 13.0250.002

Beslut av SC Arne Hjort 20 13-03-26, avseende 4 semester
Dnr 2013.0064.002

Beslut av enhetschef Tom Myrland 20 13-04-26, avseende 2 semester
Dnr 20 13.0250.002

Beslut av SC Arne Hjorth 20 13-05-02, avseende 5 semester
Dm 2013.0064.002

Beslut av enhetschef Tom Myrland 2013-05-13, avseende 10 semester
Dm 20 13.0250.002

Beslut av enhetschef Tom Myrland 2013-05-22, avseende 1 semester
Dm 20 13.0250.002
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§ 119 forts. Dnr2013.0097.002

Beslut av SC Arne Hjorth 20 13-05-22, avseende 4 semester
Dnr 2013.0064.002

Beslut av enhetschef Tom Myrland 20 13-06-03, avseende 9 semester
Dnr 20 13.0250.002

P18
Löneförmånlövriga förmåner och ledighet vid studier
Beslut av KC Leena Berglund 20 13-06-03, avseende 50% för miljöinspektör

P19
Deltagande i kurser och konferenser
Beslut av KC Leena Berglund 20 13-05-24, avseende SC teknik och service

El
Upphandling av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel enligt upphandlings
och inköpspolicyn
Beslut av SC Kenneth Johansson 2013-03-20, avseende 1 fordon till räddningstjänsten
Dnr 20 13.0464.002

E2
Inköp av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel när avtal finns
Beslut av enhetschef Jeanette Lövdin 2013-03-25 till och med 2013-05-22, avseende 29 st inköp av
livsmedel och mej eriprodukter
Dnr 20 13.0237.002

Beslut av fastighetschef Sam Hamberg 20 13-05-14, avseende markarbeten m.m vid Solgården
Dnr 20 13.0463.002

Beslut av fastighetschef Sam Hamberg 20 13-05-15, avseende värmeväxlare och radiatormontage i
ABF/HGF-huset
Dnr 20 13.0463.002

Beslut av fastighetschef Sam Hamberg 20 13-05-17, avseende ny värmepump till Nyhammars
förskola
Dnr 2013.0463.002

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anmälda delegationsbeslut
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§ 120 Dnr2013.0098.002

Delgivningar

Avesta kommun
130612 Protokoll från styrgruppsmöte upphandlingssamarbete 130527

Bergsiaget
130605 Välkommen som ordinarie ledamot i Intresseföreningen Bergslagets styrelse/Dnr
2013.0111.106

Fagersta kommun
130523 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, § 101, Rapport om kollektivtrafiköversyn!Dnr
2013.0370.531

Norbergs kommun
130603 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, § 84, Förslag med anledning av
kollektivtrafiköversynenlDnr 2013.0370.531

Landstinget Vastmanland
130604 Minnesanteckningar från kollektivtrafikberedningens sammanträde 1 30527/Dnr
2013.0060.106

Skinnskattebergs kommun
130326 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens ledningsutskott, § 55, med Minnesanteckningar
från kommunuppföljning
130515 Svar på skrivelser från Lärarnas Riksförbund (LR) och Sveriges Lärarförbund (SL)/Dnr
2013.0493.024

SmåKom
130610 Yttrande över utredningen “Goda affhrer — en strategi ffir hållbar offentlig upphandling,
SOU 2013:12/Dnr 2013.0239.106

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
130515 Ekonornirapporten april 2013 “befolkningsförändringar utmanar ekonomin”/Dnr
2013.0144.106

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna
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§ 121 Dnr2013.0638.101

Anställning av kommunchef

Lars Andersson (s) presenterar i ett ordförandeförslag som gäller delegation till kommunstyrelsens
presidium att besluta om tillsättning av kommunchefstjänsten efter genomförda intervjuer.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (fpl), Seija Ojala (s) och Nettan Roth (v).

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsens presidium får delegation på att fatta beslut om att anställa ny kommunchef

Juste des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 122 Dnr2013.0630.101

Översyn av samverkan för upphandling genom
Upphandlingsenheten i Avesta

Lars Andersson (s) presenterar ett ordförandeförslag i rubricerat ärende. Med anledning av att
upphandlingsenheten i Avesta har haft problem med stor personalomsättning under senare tid, har
enheten inte haft möjlighet att lämna den service som vår kommun har behov av.

Tekniska utskottet har även vid sitt sammanträde 2013-06-12, § 60, aktualiserat frågan och beslutat
överlämna den till kommunstyrelsen.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (fp!), Anders Wåhlin (s), Fredrik Skog (v), Karin Lindström (mp)
och Pernilla Danielsson (m).

Kommunchefen meddelar att det inte finns något avtal mellan de samverkande kommunerna eller
Avesta som värdkommun, utan endast fullmäktigebeslut i alla kommuner om samverkan och en
policy för denna. Hedemora kommun har beslutat att gå ur samverkan från och med 2014.
Kommunchefen informerar om att kontakter tagits för att söka andra samverkanspartners.

Kommunstyrelsen diskuterar frågan ingående.

Carina Sändor (fp!) konstaterar att kommunstyrelsen idag tagit del av problematiken och att
kommunchefen kan återkomma med att skriva fram ett ärende i frågan.

Lars Andersson (s) föreslår att det tas till protokollet att en ingående diskussion angående
upphandlingsfrågor har ägt rum vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutar

att det tas till protokollet att en ingående diskussion angående upphandlingsfrågor har ägt rum vid
dagens sammanträde
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§ 123 Dnr2013.0099.101

Övriga frågor.

Karin Lindström (mp) refererar till senaste fullmäktigesammanträdet där kommunstyrelsen
beviljades ansvarsfrihet för verksan±eten 2012 efter kritik från revisorerna. Hon tar upp frågan
om vilka konsekvenser kritiken har för arbetet i konununstyrelsen efter detta.
Kommunchefen informerar i sammanhanget från fullmäktiges sammanträde 2013-06-17
angående revisionsrapporterna.

Angelique Nyström (fpl) påtalar att det 2012 har avsatts 100 000 i utvecklingsmedel ffir
förberedande arbete att ta fram nya detaljplaner och att detta inte har verkställts. Vidare avsattes
2012 utvecklingsmedel om 200 000 kr för översiktsplanarbete, men inga medel ffir 2013 har
avsatts.
Ordföranden svarar att man ska titta på detta och återkomma.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga om 0222:an senaste nummer där allt som står på finska
inte finns på svenska som det varit tidigare.

Angelique Nyström (fpl) ställer vidare fråga om vilka ledamöter som ska delta i studieresa till
Halland angående regionförbundsfrågan, och får svaret att deltagare från Skinnskattebergs kommun
är Pernilla Danielsson (m) och kommunchefen.

Vanja Leneklint (fpl), med instämmande av Seija Ojala (s), påtalar behovet av ett kontorsrum i
kommunhuset för de förtroendevalda. Kommunchefen meddelar att det f.n inte finns något rum
ledigt, men förvaltningen är medveten om att behovet finns.

Justearid s sign. Utdragsbestyrkande


