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§ 124 Dnr2013.0869.017

nformat,on angående Körstämman

Sektorchef kultur och fritid informerar från möte med studieförbundet Sensus om hur man ska gåvidare med att arrangera körstämman, som ställdes in i år på grund av för få deltagare. Sensuslänmar nu arenan för lokala initiativ efter sina utlovade tre år som arrangör. Planer finns inomsektorn på en ny utformning av stäminan som förläggs på hösten som ett avstamp införkommande körsäsong, istället för som avslutning i juni som det varit hittills.

Vanja Leneklint (fpl) och Tommy Sunvisson (s) yttrar sig.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Juste91ssign. Utdragsbestyrkande
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§ 125 Dnr2013.0821.130

Migrationsverksamhet i ett lokalt perspektiv

Migrationsverkets prognos för 2013 är att 55 000 flyktingar kommer att söka asyl i Sverige, varav5 000 är ensamkommande barnlungdomar. Kommunens mottagande av flyktingar kommer därför attöka i förhållande till tidigare år. 1 samband med permanent uppehållstillstånd erhåller flyktingen enintroduktionsersättning under två år, och efter denna tid övergår ansvaret till kommunen.
En framgångsrik integration är av största vikt ur ett lokalt kommunalt perspektiv. Vuxnas möjlighettill egen försörjning samt barns och ungdomars möjlighet till en bra skola är nyckelfaktorer.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-05-13, § 62,
fortsätta diskutera frågan vid kommande sammanträde

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 78,
att lyfta migrationsverksaniheten i ett lokalt perspektiv till en övergripande diskussion ikommunstyrelsen

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v), Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Lena Lovén-Rolén (s) ochVanja Leneklini (fpl).

Inger Daimar (v) redogör för sin och utskottets utgångspunkt som är att Skinnskattebergs kommunska bli bra på integrationsarbete.

Kommunstyrelsen diskuterar hur en fördjupad diskussion i frågan kan ske.

Lars Andersson (s) anför att han och Vanja Leneklint (fpl) har ett speciellt uppdrag frånkommunstyrelsen sedan tidigare att vara kommunens kontakt med migrationsverket, och att de kanbilda en grupp med övriga intresserade för att arbeta vidare med frågan.

Fredrik Skog (v), med instämmande av Lena Lovén-Rolén (s) och Vanja Leneklint (fpl), anser attdetta är en bra idé och föreslår att det bildas en arbetsgrupp. Gruppen ska ge förslag på hurkommunen ska arbeta med att ha en bra integration och utfonna en lokal strategi för
integrationsarbete.

Kommunstyrelsen beslutar

att bilda en arbetsgrupp för integrationsfrågor
att utse Lars Andersson (s), Vanja Leneklint (fpl), Inger Daimar (v) och Tommy Sunvisson (s)att uppdraget är att ge förslag på hur kommunen ska arbeta med att ha en bra integration och utformaen lokal n3gi för integrationsarbete

Justera6e’ sign. Utdragsbestyrkande
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§ 127 Dnr2013.0599.106

Överenskommelse om samverkan psykiatri

Överenskommelse ska träffas mellan Landstinget i Västrnanlands län och Skinnskattebergs
kommun om samverkan avseende vuxna personer med psykisk sjukdornlfunktionsnedsättning,
samt överenskommelse om samverkan avseende barn och unga med psykisk funktionsnedsättning
och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik.
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan; PRIO - psykisk ohälsa-plan för riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. 1 handlingsplanen redogör regeringen för ett antal
strategiska områden som kommer att utgöra en grund för arbetet på området under denna period.
Regeringen ser behov av att särskilt prioritera ovanstående två rnålgrupper.
Länets kommuner och landsting har möjlighet att erhålla prestationsbaserat statsbidrag för 2013
förutsatt att kraven är uppfyllda. Ett av kraven gäller dessa överenskommelser som ska redovisas
till Socialstyrelsen senast den 31 oktober 2013.

Förslag till överenskommelse föreligger för beslut.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 84, föreslå kommnunfullmäktige

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende barn och unga med psykiska fiinktionsnedsättning/eller sammansatt social och
psykiatrisk problematik med giltighetstid till och med 31 oktober 2015

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skiunskattebergs
kommun avseende vuxna personer med psykisk sjukdom!fiinktionsnedsättning med giltighetstid till
och med 31 oktober2015

Sektorchef vård och omsorg föredrar ärendet och redogör för vad överenskommelsen innebär i
praktiken för verksamheten enligt krav på strukturerat arbetssatt och krav på att samverkan ska ske.
Lokala handlingspianer/samverkansdokument ska tas fram hur detta ska gå till.

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v).

Kommunstyrelsen beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergs
kommun avseende barn och unga med psykiska funktionsnedsättningleller sammansatt social och
psykiatrisk problematik med giltighetstid till och med 31 oktober 2015

Justerhd s sign. Utdragsbestyrkande
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§ 127 forts. Dnr2013.0599.106

att anta överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Skinnskattebergskommun avseende vuxna personer med psykisk sjukdomlfunktionsnedsättning med giltighetstid tilloch med 31 oktober 2015

Justeran sign. Utdragsbestyrkande
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§128 Dnr2013.0631.106

ESF-projekt “Språnget”

“Språnget” är ett ESF-projekt som pågått från den 1 oktober 2010 och avslutas den 31juli 2013.Proj ektägare är Fagersta kommun och har genomförts i samverkan med Norberg och
Skiimskatteberg. Projektidén går ut på att via täta kontakter med deltagarna skapa förutsättningarför var och en att hitta sin specifika väg ut på arbetsmarknaden.
Fagersta kommun har ställt en förfrågan till övriga kommuner om medfinansiering för att fortsättaprojektet.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 86, föreslå kommunstyrelsen
att finansiera deltagande i projektet med 150 tkr
att finansieringen sker med utvecklingsmedel

Sektorchef vård och omsorg föredrar ärendet och svarar på frågor. Elva tidigare deltagare i“Språnget” försörjer sig själva idag.

1 ärendet yttrar sig Seija Oj ala (s), Pernilla Danielsson (m) och Vanja Leneklint (fpl).

Sektorchefen anför att Norbergs kommun hållning att avstå från medfinansiering inte äventyrar detfortsatta projektet.

Kommunstyrelsen beslutar

att finansiera deltagande i projektet med 150 tkr
finansieringen sker med utvecklingsmedel

att delegationen till ledningsutskottet att besluta om utvecklingsmedel därmed återtas i detta ärende

Justeral(de sign. Utdragsbestyrkande
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§ 129 Dnr2013.0094.003

Alkohol- och drogpolitiskt program — arbetsgrupp

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

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 12-1 1-2 1, § 137, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett nytt förslag till program

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 19,
att återremittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning

Vård- och ornsorgsutskottet beslutade 2013-02-1 8, § 17,
överlämna förfrågan till Folkhälsorådet om att ta initiativ till att arbeta fram ett alkoholpolitisktprogram

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 41,
att vård- och ornsorgsutskottet ska arbeta fram ett nytt förslag till program och senare foikhälsorådetoch brottsförebyggande rådet kan vara remissinstanser

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-08-12, § 87, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande Inger Dairnar (v),
Roger Ingvarsson (s) och Lars Cambrand (ob), med sektorchefen som sekreterare i gruppen

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl).

Kommunstyrelsen beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av utskottsordförande Inger Dairnar (v),
Roger Ingvarsson (s) och Lars Cambrand (ob), med sektorchefen som sekreterare i gruppen

Just(éindes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130 Dnr2013.0095.702
Dm- 20 13.0568.465 MBN

Riktlinjer för serveringstillstånd avseende detaljhandel/servering
folköl samt detaljhandel tobak

Förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och detaljhandel tobak förSkinnskattebergs kommun har upprättats och ska beslutas av kommunfullmäktige.
Den del av dokumentet (s.25) som gäller tobaksiagen ligger under miljö- och byggnadsnämndensansvar.

Tidigare behandling av iirendet

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

Vård- och ornsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 14,
att tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter Inger Dairnar (v), Roger Ingvarsson (s) samt LarsCambrand (ob)

Konununstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 20,
att återrernittera ärendet till vård- och omsorgsutskottet för vidare beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 42,
att tillsätta en arbetsgrupp med tre ledamöter Inger Daimar (v), Roger lngvarsson (s) samt LarsCambrand (ob)

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-05-13, § 61, föreslå kommunstyrelsen
att anta riktlinjerna

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-1 6, § 32,
att riktlinjer för detaljhandel tobak antas

Sektorchef vård- och omsorg föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (fpl) och Inger Dairnar (v).

Kommunstyrelsen beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige, samt tillstyrker miljö- och byggnadsnämndens förslag

anta riktlinjer för serveringstillstånd avseende detaljhandel/servering folköl
att anta riktlinjer för detaljhandel tobak
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§ 131 Dnr.2012.0836.813

Lurbohallen — rapport

Rapport angående bowlingverksanihet i Lurbohallen kommer att avges vid sammanträdet.

Tidigare behandling av arendet

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

Komniunstyrelsen beslutade 2013-06-1 8, § 106,
att 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 geförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt
att Pernilla Danielsson (m) adjungeras till presidiet och därvid ges fullständigt mandat

Lars Andersson (s) redogör för hur uppdraget från konirnunstyrelsen genomförts, samt konstaterar att
bowlingen i de nya entreprenörernas regi nu är igång.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Justatles sign. Utdragsbestyrkande
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§ 132 Dnr2013.0770.294

Hyresavtal med ABF

1 samband med uthyrning av Lurbohallen har behov av nya lokaler för kommunens hyresgäst ABF
aktualiserats, och lägligt friställda lokaler har anpassats till den nya förhyrningen.
Preliminärt avtal har tecknats om uthyrning av lokal på Centralvägen 5. Skinnskatteberg, och
avtalet ska godkännas med beslut i kommunstyrelsen.

Tidigare beslut i ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-08-13, § 124, föreslä kommunstyrelsen
att godkänna upprättat hyresavtal mellan kommunen och ABF Västra Västmanland

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Pernilla Danielsson (in), Vanja Leneklint (fpl), Tommy
Sunvisson (s) och Nettan Roth (v).

Lars Andersson (s) anflir att lokalen nu har toalett och fjärrvärme indraget.

Pernilla Danielsson (m) anför att hyresnivån för kommunala lokaler verkar vara låg.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

godkänna upprättat hyresavtal mellan kommunen och ABF Västra Västmanland

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 133 Dnr2012.0884.291

Lokalutnyttjandeutredning och planskiss avseende f. d
fo 1 khögskoIan

Komrnunstyrelsens ordförande vill åter aktualisera ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-11-20, § 165,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 175
att överlämna ärendet till ledningsutskottet för beredning
att förvaltningen fortsätter det påbörjade samtalet med landstingets fastighetsförvaltning
att inga ytterligare medel för utredning av frågan anslås

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 92,
sektorcheferna för teknik och service samt näringsliv och utveckling, får i uppdrag att fortsätta

diskussionerna med landstinget
att ledningsutskottet fortsätter bereda frågan

Ledningsutskottet beslutade 20 13-08-13, § 123, föreslå kommunstyrelsen
att avsluta ärendet

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Seija Ojala (s), Ulf Kjellin (c), Lars Cambrand (ob) och
Fredrik Skog (v).
Lars Andersson (s) anför att det inte föreligger full politisk enighet kring att driva förslaget om nytt
kommunhus vidare, och att ärendet därmed avslutas.

Seija Oj ala (s), med instämmande av Ulf Kjellin (c) anser det är synd att förslaget läggs på is trots att
det skulle bli kostnadsneutralt och att projektet hade andats framtidstro för kommunen.

Lars Cambrand (ob) ställer frågan om flyktingboendet Smedjans fortsatta framtid i fastigheten, som
besvaras av Lars Andersson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avsluta ärendet

Sammanträdet ajourneras för paus.

sign. Utdragsbestyrkande
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§ 134

Utökat behov av undervisningslokaler

Dnr 2013.0610.291

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 2013-04-1 5, § 35, föreslå kommunstyrelsen
att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda framtida behov av undervisningslokaler på
Klockarbergsskolan

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 109,
att man vill se ett förslag från förvaltningen angående framtida lokalutnyttjande av kommunens
lokaler som helhet
att en rapport om skollokaler lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2013

En rapport från rektor om läget beträffande skollokaler överlämnas vid dagens sammanträde.
Från och med höstterminen är det större klasser jämfört med tidigare, då antalet elever har ökat.

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s) och Vanja Leneklint (fpl).

Vanja Leneklint (fpl) yrkar att rapporten läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar

lägga rapporten till handlingarna
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§ 135 Dur 2013.0781.042

Ansvar för drift och underhåll av cykel- och ridväg Karmansbo
Uttersberg

1 samband med att en ansökan från föreningen Kulturbygd i samverkan, KIS, om underhålisbidragför leden, konstaterar ledningsutskottet att ansvarsfördelningen mellan kommunen och KIS är oklarnär det gäller drift och underhåll av leden.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 119, föreslå konElmunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konmEiunens roll och ansvar när det gäller drift och underhållav cykel- och ridleden Karmansbo-Uttersberg

Stig Johansson (s) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kommunens roll och ansvar när det gäller drift och underhållav cykel- och ridleden Karrnansbo-Tittersberg
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§ 136 Dnr2013.0820.7l6

Allaktivitetshuset Sture — verksamhet och lokaler

Barn- och utbildningsutskottet har tidigare beslutat att ge verksamheten i uppdrag att länma entjänsteskrivelse med en utförlig verksan±etsbeskrivning, för att om möjligt kunna anpassa lokalernautifrån denna. Nuvarande lokaler är i behov av renovering.
En tjänsteskrivelse i ärendet föreligger.

Tidigare behandling av ärendet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 50, att föreslå kommunstyrelsen
ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt undersöka och lämna förslag om allaktivitetshusetsSture verksamhet ska vara kvar i nuvarande lokaler

att om verksamheten ska vara kar i nuvarande lokaler, anslå 406 tkr i 2014 års budget för nödvändigrenovering av lokalerna

Roger Ingvarsson (s) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s), Vanja Leneklint (fpl), Lena Lovén-Rolén (s), Nettan Roth (v),Inger Daimar (v), Angelique Nyström (fpl), Fredrik Skog (v), Seija Oj ala (s) och Lars Andersson (s).

Stig Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt redovisapå vilket sätt verksamheten på allaktivitetshuset kan utvecklas.

Lena Lovén-Rolén (s) anför att Stures verksamhet har krympt från allaktivitetshus till fritidsgård,vilket inte är vad det politiska beslutet om allaktivitetshuset Sture avsett.

Nettan Roth (v), med instämmande av Inger Daimar (v), anför att upprustning inte bör vara denförsta åtgärden utan att det först bör bestämmas vad verksamhetens innehåll ska vara.

Fredrik Skog (v) anför att det behövs en grundlig översyn, eftersom allaktivitetshuset inte blivit somdet var tänkt.

Lars Andersson (s) yrkar bifall till Stig Johanssons (s) förslag, samt att utskottet ska fortsätta beredaärendet.

Komniunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt redovisa på vilket sättverksamheten på allaktivitetshuset kan utvecklas
att barn- och utbildningsutskottet fortsätter bereda ärendet

Justejdes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 137 Drir2Ol3.0370.531

Förslag med anledning av Kollektivtrafikmyndighetens översyn
Mer Koll

Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat sin kollektivtrafiköversyn Mer Kol! gällande Fagersta,
Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Respektive kommunstyrelse bör fatta likalydande beslut i
frågan.
Kornrnunchefen har överlänmat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 128, föreslå kommunstyrelsen
ge kollektivtrafikgruppen i uppdrag med biträde av kommunchefen

med Fagersta kommun som sammankallande, i samverkan med övriga kommuner i Västmanland,
utifrån kollektivtrafiköversynen utreda vilka insatser som kanlbör genomföras gemensamt i de tre
kommunerna Fagersta, Norberg och Skiimskatteberg

att ett utarbetat förslag med ett planerat ikrafiträdande den 20 augusti 2014, länmas till
kommunstyrelseordförandegruppen (KSO-gruppen) i de tre kommunerna senast den 20 september
2013 för vidare befordran till respektive kommuns beslutande instanser
att i förslaget ska jämstälidhetsaspekten beaktas

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m), Angelique Nyström (fp!) och Vanja Leneklint (fpl).

Pemilla Danielsson (ni), Angelique Nyström (fpl) uttrycker behoven som resande boende i södra
kommundelen har.

Vanja Leneklint (fp!) anför att man kan överlämna synpunkter till kollektivtrafikmyndigheten som är
duktiga på att lösa logistiken

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att ge kollektivtrafikgruppen i uppdrag med biträde av kommunchefen

att med Fagersta kommun som sammankallande, i samverkan med övriga kommuner i Västmanland,
utifrån kollektivtrafiköversynen utreda vilka insatser som kan/bör genomföras gemensamt i de tre
kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg
att ett utarbetat förslag med ett planerat ikraftträdande den 20 augusti 2014, lämnas till
konimunstyrelseordförandegruppen (KSO-gruppen) i de tre kommunerna senast den 20 september
2013 för vidare befordran till respektive kommuns beslutande instanser

i förslaget skajämstälidhetsaspekten beaktas
Justpdes sign. Utdragsbestyrkande

LA-
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§ 138 Dnr2013.0696.101

Förslag gällande upphandling av skolskjutsar

Kommunchefen har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 129, föreslå kommunstyrelsen
att kommunen anlitar kollektivtrafikrnyndigheten för upphandling, planering och drift av skolskjutsar
från och med höstterniinen 2014

1 ärendet yttrar sig Nettan Roth (v) och yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att kommunen anlitar kollektivtrafikmyndigheten för upphandling, planering och drifi av skolskjutsar
från och med höstterminen 2014
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§ 139 Dnr2013.0777.031

Avtal om övertagande av betalnirigsansvar för Hisingska
donationen

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-1 1, § 60, att Skinnskattebergs kommun övertar
förvaltningen av Hisingska donationen. Som underlag för beslutet fanns bland annat ett avtal som
ingåtts mellan kommunen och Sveaskog 2011-11-30. Avtalet villkorar dock att avtalet för sin
giltighet är beroende av att det godkänns av kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun. För
fondöverföringens verkställande fordras nu ett ytterligare beslut av fullmäktige att godkänna
upprättat avtal mellan kommunen och Sveaskog.
Sektorchef teknik och service har överlämnat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 125, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat avtal 20 12-11-30 mellan Skinnskattebergs kommun och Sveaskogs
Förvaltnings AB

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att godkänna upprättat avtal 20 12-11-30 mellan Skinnskattebergs kommun och Sveaskogs
Förvaltnings AB

JuJndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 140 Dnr2013.0393.101

Ändring av kommunfullmäktiges beslut gällande
samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

Ett förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut från 2010-06- 07, § 28 dnr.2009.0988.106,har inkommit från konirnunchefen och chefen för sektor näringsliv och utveckling.
Kommunfullmäktiges presidium har, inför beredning till fullmäktige, funnit det oklart kring vadsom åsyftas i kommunstyrelsens förslag “att kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en
samrådsgrupp”, vilket bör förtydligas inför beslut i fullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 82, föreslå kommunfullmäktige besluta
enligt tjänsteskrivelse
gändra komrnunfullmäktiges beslut från 2010-06-07 §28 dnr.2009.0988.106

“att under förutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en siyrgrupp med två
representanterfrån kommunstyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finska förening
Gruppens uppgfi sku ile vara att följa Ii ur den finskspråkiga servicen fungerar,

föreslå förbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av den finskspråkiga servicen”

till

“... bilda en samrådsgriupp med två representanterfrån kommiinstyrelsen,
tre representanterfrån minoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
samordnarenförfinskiförvaltningsområde, saint vid behov andra relevanta personer
Gruppens uppgJi är attfölja hur den kommunala finskspråkiga servicen fungerar
föreslå förbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen”

kommuristyrelsen får i uppdrag att utse en samrådsgrupp

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-05-28, § 77, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå
kommunftillmäktige 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 Finskaförening
Gruppens uppgfi skulle vara attfölja hur den finskspråkiga servicenfungerar,

föreslå förbättringar samt initiera och planeraför en utveckling av denfinskspråkiga servicen”

Juste ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 140 forts. Dnr2013.0393.10l

till

“... bilda en samrådsgrupp med två representanter från koinmunstyrelsen,
tre representanter från ininoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
sainordnarenförfinsktförvaltningsområde, samt vid behov andra relevanta personer.
Gruppens uppgift är attfå/ja 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 samrådsgrupp

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 130, föreslå kommunfullmäktige

att enligt upprättad tjänsteskrivelse ändra konmiunfullmäktiges beslut från 20 10-06-07 §28
“att underförutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanterfrån komm unslyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finska förening
Gruppens uppgift skulle vara attfölja hur denfinskspråkiga servicenfimgerar,

föreslå föj-bättringar samt initiera och planera för en utveckling av den finskspråkiga servicen”

till
“... bilda en samrådsgrupp med två representanterfrån konimunstyrelsen,
tre representanterfrån rninoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kommunen,
samordnaren förfinsktförvaltningsområde, samt vid behov andra relevanta personer.
Gruppens uppgjfi är att [ölja hur den kommunala finskspråkiga servicen fungerar,
föreslå förbättringar samt initiera och planera för en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen

kommunstyrelsen enligt den princip som gäller för sarnverkansråden i kommunen utser
kommunens representanter i samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

gt kommunens nuvarande representanter i samrådsgruppen kvarstår mandatperioden ut 2014

Nettan Roth (v) anmäler jäv och deltar inte i behandling av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt Jedningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

g enligt upprättad tjänsteskrivelse ändra kommunfullmäktiges beslut från 20 10-06-07 §28
“att underförutsättning att regeringen beviljar detta, bilda en styrgrupp med två
representanterfrån komm unstyrelsen och tre representanterfrån
Skinnskattebergs Finskaförening
Gruppens uppgift skulle vara attfölja hur den finskspråkiga servicen fungerar,
föreslå förbättringar samt initieru och planeraför en utveckling av den finskspråkiga servicen”

sign. Utdragsbestyrkande
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§ 140 forts.

till

Dnr 2013.0393.101

“... bilda en samrådsgrupp med två representanterfrån komniunsivrelsen,
tre representanterfrån lninoritetsgruppen sverigefinnar som är bosatta i kom nu in en,
samordnaren för finsktförvaltningsområde, saint vid behov andra relevanta personer.
Gruppens uppgifi är attfölja hur den kommunala finskspråkiga servicenfungerar,
föreslå förbättringar saint initiera och planera för en utveckling av den kommunala
finskspråkiga servicen

fl kommunstyrelsen enligt den princip som gäller för samverkansråden i kommunen utser
kommunens representanter i sanirådsgruppen för finskt förvaltningsområde

att kommunens nuvarande representanter i samrådsgruppen kvarstår mandatperioden ut 2014
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§ 141 Dnr2013.0409.101

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Ett förslag till kommunikationsstrategi 2013-2014 har inkonm]it från kommunchefen och chefen
för sektor näringsliv och utveckling.
Det har saknats tydliga styrdokurnent för infonnationsarbetet i Skinnskattebergs kommun., och en
tjänsteskrivelse i ärendet är upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 80,
att Vanja Leneklint (fp!) tillsammans med personal från inforrnationsenheten tar fram ett förslag till
Kommunikationsstrategi 2013-2014, och
att ärendet bereds på nästa ledningsutskott

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 121, föreslå kommunfullmäktige
att anta Kommunikationsstrategi 2013-20 14 för Skinnskattebergs konunun

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Vanja Leneklint (fpl) och Inger Daitnar (v).

Seija Ojala (s) och Vanja Lenekiint (fpl) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att anta Konmiunikationsstrategi 2013-2014 för Skinnskattebergs kommun

Just a des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 142

Plan för en målinriktad projektstyrning

Dnr 2013.0742.101

Komrnunfullmäktige beslutade 20 13-05-13, § 24, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
plan för målinriktad projektstyrning, som tydligt beskriver hur stora och resurskrävande projekt ska
planeras, genomföras och följas upp på ett strukturerat sätt. Denna plan ska presenteras vid
fullmäktiges sammanträde i september 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 133, föreslå konirnunstyrelsen

att en plan för projektstyming ska inkluderas i den intemkontroliplan som ska vara färdig till den
31december2013

att detta rapporteras till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013

Lars Andersson (s) redogör för ledningsutskottets diskussion i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag,

att en plan för projektstyrning ska inkluderas i den intemkontrollplan som ska vara fiirdig till den 31
december 2013

att detta rapporteras till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013
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§ 143 Dnr2013.0388.106

Kompletterande finansiering 2014— Västmanlands Kommuner
och Landsting

Styrelsen för VKL, Västmanlands Kommuner och Landsting, beslutade 20 13-04-26, § 8, attrekommendera kommunerna och landstinget att besluta om bilagda kompletteringar av VKL:s budgeför 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 konuriunstyrelsen
att fastställa komplettering av finansiering 2014 för Skinnskattebergs andel till
43 000 kr

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-1 8, § 112
att ärendet återremitteras till ledningsutskottet för klargörande av vad den kompletterandefinansieringen innebär

Ledningsutskottet beslutade 2013-06-13, § 134, föreslå kommunstyrelsen
gfl fastställa komplettering av finansiering 2014 för Skinnskattebergs andel till
43 000 kr

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v) och kommenterar det som gäller vård- och omsorgsutskottetsverksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att fastställa komplettering av finansiering 2014 för Skinnskattebergs andel till
43 000 kr

Juster ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 144 Dur 2013.0501.106

Bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö

Den 13 juni 2013 godkände en extra bolagsstämma för VafabMiljö AB förslaget att rekommendera
ägarkommunema att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
Konimunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget överförs till
kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är omfattande och har genomförts
under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).
En tjänsteskrivelse med förslag till beslut har upprättats av chefsjuristen i Västerås Stad,
innebärande
att bildandet av konmiunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt reglemente för
direktionen, antas
att Skinnskattebergs kommun aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåtes till kommunalförbundet
VafabMilljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal
att Skinnskattebergs kommun utser en ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet
VafabMiljö och en ersättare i direktionen
att Skinnskattebergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping
och Heby kon-irnuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att
en ekonomisk konsekvensbedönining är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats
mellan medlemmarna

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsut skottet beslutade 2013-08-13, § 141
att överlänma ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Sektorchef teknik och service har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s), och redogör i frågan utifrån perspektivet som
styrelseledamot i nuvarande VafabMiljö AB.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö godkännes
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt reglemente för
direktionen, antas

Justei’es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 144 forts. Dnr2013.0501.106

att Skinnskattebergs kommun aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåtes till kommunalförbundet
VafabMilljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktieöverlåtelseavtal
att Skirmskattebergs kommun utser en ordinarie ledamot i direktionen för kommunalförbundet
VafabMiljö och en ersättare i direktionen
att Skinnskattebergs kommun godtar, oaktat regleringen i § 18 i förbundsordningen, att Enköping
och Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö senast tre månader efter det att
en ekonomisk konsekvensbedönming är genomförd och överenskommelse om utträdet träffats
mellan medlemmarna
att Skinnskattebergs kommun tecknar en särskild överenskommelse med kommunalförbundet
VafabMiljö om att Skinriskattebergs kommun tillsvidare mot en uppskattad självkostnad, för
konimunalförbundets VafabMiljö räkning svara för kundservice, fakturering, information och
administration av renhållningsabonnemang och renhållningstaxa i huvudsaklig överensstämmelse
med bifogat förslag till beslut

Just2ri?des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 145 Dnr 2013.0058.106

Verksamhetsberättelse 2012 för Gemensamma nämnden för
hjälpmedelsfrågor

Verksarnhetsberättelse 2012 för gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor och andra
samverkansfrågor, finns upprättad. Huvudmännen landstinget Västmanland och samtliga länets
kommuner ska godkänna verksamhetsberättelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 135, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna verksamhetsberättelsen 2012

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna verksamhetsberättelsen 2012
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§ 146 Dnr2012.0956.1O1

Svar på motion om parkeringsproblem vid Hemgården

En motion om parkeringsproblern vid Hemgården har inkommit från Carina Såndor (fpl), Rolf
Andersson (c) och Sture Bäcklund (m).
Sektorchef teknik och service anför i en tjänsteskrivelse att behov av fler parkeringsplatser kring
Hemgården finns. Förvaltningen gör bedömningen att det är realistiskt att på kommunal mark
anordna ett antal nya parkeringsplatser i området kring Hemgården

Tidigare behandling av ärendet

Konimunfullmäktige beslutade 2012-1 1-19, § 107,
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Konimunstyrelsen beslutade 2013-02-05, § 25,
att remittera motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-02-21 § 25,
att ge sektorchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att anlägga flera parkeringsplatser i
området

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 53,
att ge sektorchefen i uppdrag att lämna förslag på placering av en ny parkering vid tekniska
utskottets sammanträde 12 juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-06-12, § 64, föreslå kommunfullmäktige
att anta motionen

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att anta motionen
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§ 147 Dnr.2012,057.101

Svar på motion angående Iekpark i Färna

En motion om att återskapa en lekpark i Färna, har inkommit från Angelique Nyström (fpl).
Sektorchef teknik och service anför i en tjänsteskrivelse att kommunen helt nyligen förvärvat
betydande markområden i centrala Färna varför det nu är möjligt att genomföra investeringsprojekt
på egen mark, som är en förutsättning.

Tidigare behandling av ärendet

Konununfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 83,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 195,
att lämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 11,
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 52,
att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram ett underlag samt kostnadskalkyl för att återskapa en
lekplats i Färna och att materialet presenteras på tekniska utskottets sammanträde 12 juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12, § 65, föreslå kommunfullmäktige
att anta motionen

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att anta motionen
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§ 148 Dnr2012.0773.101

Svar på motion om ökad flexibilitet i förskolan för föräldrar som
är föräldralediga

En motion om ökad flexibilitet i fbrskolan för föräldrar som är fbräldralediga, har
inkommit från Carina Såndor (fpl).

Tidigare behandling av ärendet

Komnmnfullrnäktige beslutade 2012-09-24, § 86,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

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

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2013-01-14, § 5,
överlämna ärendet till verksamheten för beredning

att återuppta ärendet på barn- och utbildningsutskottets sammanträde 20 13-04-15

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 13-04-15, § 34, föreslå kommunstyrelsen
att vistelsetiden bestäms i samråd med aktuell förskola

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-06-18, § 115,
att återreinittera motionen till barn- och utbildningsutskottet för ytterligare beredning

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 13-08-12, § 51, föreslå kommunstyrelsen
att ändra tillämpningsföreskrifterna till att vistelsetiden bestäms i samråd med aktuell förskola
att motionärens förslag till ökad flexibilitet är uppfyllt
att motionen därmed anses besvarad

1 ärendet yttrar sig Stig Johansson (s) och Vanja Leneklint (fp!).

Stig Johansson (s) yrkar att tillämpningsföreskrifierna ska ändras till att föräldraledig vårdnadshavarehar rätt att förlägga vistelsetiden för äldre syskon, 15 timmar per vecka, på tre, fyra eller fem dagar.
Vilka veckodagar som blir aktuella bestäms i samråd med förskolan.

Vanja Leneklint yrkar att vilka veckodagar som är aktuella bestäms i samråd med respektive
förskolas personal.

Juster es sign. Utdragsbestyrkande
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§ 148 forts. Dnr2012.0773.10l

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att tillämpningsföreskrifterna ska ändras till att föräldraledig vårdnadsbavare har rätt att förläggavistelsetiden för äldre syskon, 15 timmar per vecka, på tre, fyra eller fem dagar, och vilka veckodagasom blir aktuella bestäms i samråd med respektive förskolas personal
att motionärens förslag till ökad flexibilitet är uppfyllt
att motionen därmed anses besvarad

Just,9r7des sign. Utdragsbestyrkande

LA
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§ 149 Dnr.20l2.0157.101

Svar på medborgarförslag om inhägnad hundgård i
Skinnskatteberg

Ett medborgarförslag om en inhägnad hundgård i Skinnskatteberg har inkommit från
Petra van Loevezijn i Skinnskatteberg.
Sektorchef teknik och service anför i en tjänsteskrivelse att hundägare i Skinnskatteberg idag
saknar en plats att legalt släppa sina hundar lösa. Anläggningen bör bestå av en inhägnad gräsyta på
av konimunen ägd mark, eventuellt med några sittplatser, och kunna ordnas för en relativt
begränsad ekonomisk insats.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-09-24, § 85,
överlänma medborgarförslaget till konimunstyrelsen för beslut
att beslutet därefter delgives kornmunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04, § 197,
att överlämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 § 12,
att ge sektorchefen i uppdrag att bereda frågan och återkomma till utskottet med förslag

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 51,
sektorchefen lämnar förslag på placering av en hundrastgård vid tekniska utskottets

sammanträde 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-06-12, § 66, föreslå kommunstyrelsen
anta medborgarförslaget

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Lars Andersson (s), Lena Lovén-Rolén (s), Roger Ingvarsson
(s), Seija Ojala (s), Tommy Sunvisson (s) och Ulf Kjellin (c).

Fredrik Skog (v) anför att förslaget innebär ett utökat kommunalt åtagande för drift och underhåll
och att medel för detta då måste anslås.

Lars Andersson (s), med instämmande av Lena Lovén-Rolén (s), uttrycker tveksamhet att anta
medborgarförslaget.

Roger Ingvarsson (S), med instämmande av Tommy Sunvisson (s), yrkar avslag på
medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget

Sid. 153

Dnr.2012.0157.1O1
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§ 150 Dnr2013.0642.101

Motion — Behåll huset med gymnastik- och slöjdsal i Riddarhyttan
En motion om att behålla huset med gymnastik- och slöjdsal i Riddarhyttan, har inkommit frånCarina Såndor (fpl) och Rolf Andersson (c)..

Tidigare behandling av arendet

Konrniunfullmäktige beslutade 2013-06-1 7, § 42,
att överlänma motionen till kornmunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutar

at överlämna motionen till tekniska utskottet för beredning

Justera(nIes sign. Utdragsbestyrkande

/



SkinnskbF

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-09-03 Sid. 155

§ 151 Dnr2012.0551J01

Svar på medborgarförslag om hundbajspåsar på strategiska
platser inom tätbebyggt område

Ett medborgarförslag om att kommunen agerar för att hundbajspåsar sätts upp på strategiska platser
inom tätbebyggt område, har inkommit från Tage Bergström, Skinnskatteberg.

Tidigare behandling av ärendet

Komrnunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 41,
att överlänma medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut, samt att beslutet
därefter delgives kornmunfullmäktige

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s), Pemilla Danielsson (m) och Angelique Nyström (fpl).

Roger Ingvarsson (s) yrkar avslag på medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå medborgarförslaget

Justeraes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 152

Anställning av kommunchef — rapport

Dnr 2013.0638.101

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 121, att komiriunstyrelsens presidium ges delegation på
att fatta beslut om att anställa ny kommunchef.
Tjänsten är nu tillsatt och komniunstyrelsens ordförande avger rapport i ärendet.

Lars Andersson (s) redogör för presidiets arbete med anställningsintervjuer och urval, och att man
beslutat tillsätta Nima Poushin som kommunchef med tillträde den 14 oktober.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna
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§ 153 Dur 2013.0096.101

Ovriga rapporter

Kommunchefen rapporterar om uppdrag angående Lärcenter som ledningsutskottet gett. Lösningen
är att Lärcenter den 14 september flyttas till biblioteket, där det en gång startade.

Kommunchefen rapporterar att sektorchef teknik och service har sagt upp sig, ny enhetschef för
gemensam service börjar sin anställning den 16 september, och annonsering av ny VA-chef pågår.

Lars Andersson (s) rapporterar från möte mellan kornmunstyrelseordföranden (KSO) och
upphandlingsenheten i Avesta. Den politiska styrningen diskuterades och förbättringar här ska
genomföras. Sala kommun har visat intresse för att gå med i upphandlingssamarbetet.
Uppfattningen är nu att upphandlingsenheten har stabiliserats sedan man fått ny chef.

Inger Daimar (v) rapporterar att annonsering av enhetschefijänsten på individ- och
familj eornsorgen pågår. Nuvarande innehavare går i pension i börj an av 2014.

Lars Andersson (s) rapporterar från det nyligen genomförda kungabesöket på orten. Kungen
genomför en eriksgata i landet med anledning av att han suttit på tronen i 40 år. Fyra orter i länet
besöktes och Skogsmästarskolan var värd för lunchbesöket här. På kvällen hölls middag för
kungaparet i landshövdingens residens där kommunen var representerad.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Juste des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 154 Dnr2013.0213.102

Valären den

Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 43, bland annat att entlediga Barbro Iliou (mp) från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har nu att förrätta val till uppdraget som ersättare i ledningsutskottet samt till
uppdraget som ordinarie ombud till stämman för Agenda 21 Västmanland.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-08-13, § 138,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Ordföranden meddelar att milj öpartiet inte är färdiga med att utse ersättare i ledningsutskottet.

Han föreslår till uppdraget som ordinarie ombud till stämman för Agenda 21, Tonuny Sunvisson (s).

Kommunstyrelsen beslutar

att bordlägga valet av ersättare i ledningsutskottet efter Barbro Iliou (mp)

till uppdraget som ordinarie ombud till stämman för Agenda 21 Västmanland välja Tommy
Sunvisson (s)

Just Ies sign. Utdragsbestyrkande

/
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§ 155 Dnr2Ol3.0097.002

Delegationsbeslut
Al
Bidrag till föreningar
Dm 20 13.0654.002
Beslut av SC Staffan Bergman, 2013-02-22, avseende aktivitetsstöd till Knäppmora AIK, Heds IF,
BK Skinnsberg och Skinnskattebergs SK.

Beslut av SC Staffan Bergman 2013-03-06, avseende arrangörsbidrag till Skinnskattebergs
Teaterförening, Kören Chorax och Skinnskattebergs Rödakorskrets.

Beslut av SC Staffan Bergman 20 13-06-17, avseende anläggningsbidrag till Skinnskattebergs IF,
Heds IF, Bysala Ridklubb, Baggbrobygdens byalag, Stjärnviks bygdeförening, OK Hedströrninen,
MK Hyttan, IOGT-BTO Junis, Heds vävstugeförening, Folkets Park, Skinnskattebergs Finska
förening, Skinnskattebergs Hernbygdsförening, Riddarhyttans Allaktivitetshus och Riddarhytte SK.

Beslut av SC Staffan Bergman 2013-06-17, avseende lägerbidrag till Skinnskattebergs SK och Heds
IF.

Beslut av SC Staffan Bergman 2013-08-16, avseende aktivitetsstöd till Heds IF, BK Skirinsberg,
Knäppmora AIK, IOGT-NTO Junis och Skinnskattebergs SK.

A3
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Beslut av adm ass Jane Pettersson 20 13-08-05
Dm 2013.0553.308
Dm 2013.0581.308
Dur 2013.0643.308

A3
Yttranden
Dur 2013.0616.3 19
Beslut av ledningsutskottet, 2013-08-13, § 136, kommunen avstår från att svara på remiss Länsplan
för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län.

P2
Tecknande av kollektivavtal
Dm 2013.05803.002
Beslut av PC Linda Ahlsén 2013-05-08, avseende Kommunal LOK 13, BEA och PAN 13, samt
20 13-03-25 avseende BRF.

P7
Inrättande av ny tjänst
Dm 2013.0804.002
Beslut av personal- och kanslichef Linda Ahlsén 20 13-06-03, avseende nämndsekreterare/utredare.

Just a des sign. Utdragsbestyrkande

SS
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§ 155 forts Dnr2013.0097.002

P8
Anställning
Dnr 2013.0652.002
Beslut av SC Arne Hjorth 2013-06-07, avseende tilisvidareanställning av enhetschef för Gemensamservice.

Dur 2013.0805.002
Beslut av personal- och kanslichef Linda Ahlsén 20 13-07-02, avseende nänmdsekreterare/utredare100 % från den 2 september 2013.

Dar 20 13.0825.002
Beslut av SC Staffan Bergman 20 13-08-07, avseende anställning av bibliotekarie, provanställning
heltid.

Dm 2013.0824.002
Beslut av SC Staffan Bergman 20 13-08-07, avseende ändring av tjänstgöringsgrad för bibliotekariefrån heltid till 50 % tjänstgöring.

P9
Entledigande
Dm 20 13.0793.002
Beslut av KC Leena Berglund 2013-08-19, avseende sektorchef teknik och service.

Pil
Löneplacering och anställningsvillkor vid anställning
Dm 2013.0807.002
Beslut av Persona- och kanslichef Linda Ahlsén 2013-07-02, avseende nämndsekreterare/utredare.

P13
Löneöversyn
Dm- 2013.0808.002
Beslut av personal- och kanslichef Linda Ahlsén 2013-08-13, avseende anställda inom
kansliavdelningen.

P15
Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, semester m.m
Dm 20 13.0064.002
Beslut av SC Arne Hjort 2013-06-17, avseende 5 semester.

Dar 2013.0823.002
Beslut av SC Staffan Bergman 2013-06-17, avseende tjänstledighet för biblioteksassistent 130901-14083 1.

Dm 2013.0613.101
Beslut av KSO 2013-07-01, avseende semester för kommunchefen.
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§ 155 forts Dnr2013.0097.002

Beslut av KSO 20 13-07-03, avseende semester för kommunchefen.

P19
Deltagande i kurser och konferenser
Dur 2013.0082.002
Beslut av enhetschef Bodil Frölich 2013-04-04, avseende Stöd att våga fråga om våld i enskilda
ärenden för 3 socialsekreterare den 22/4, haivdag.

Beslut av enhetschef Bodil Frölich 2013-05-21, avseende Handläggning och dokumentation för WO,
Kommunlex för en socialsekreterare den 29/8, heldag.

Beslut av enhetschef Bodil Frölich 20 13-07-17, avseende Grundutbildning i lösningsfokuserat
arbetssätt för 2 socialsekreterare den 28-29/11, 18/12 samt 28-29/1 och 27/2 2014.

Dnr 20 13.0227.002
Beslut av KC Leena Berglund 20 13-08-06, avseende Kommunaltekniska föreningens ledarforurn den
22-23/10 för sektorchef teknik och service.

Dur 20 13.02226.002
Beslut av SC Arne Hjorth 2013-08-06, avseende trädbeskämingskurs den 30/8 för två medarbetare
vid GS.

Dm 2013.0226.002
Beslut av SC Arne Hjorth 20 13-08-15, avseende Byggdoktorema Erfarenhetsåterföring den 27-29 /9.

El
Upphandling av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel enligt upphandlings
och inköpspollcyn
Dm 2013.0464.002
Beslut av SC Arne Hjorth 2013.07-02, avseende beställning av personsäkerhetsåtgärder på
bowlingutrustning i Lurbohallen.

Dm 2013.0782.002
Beslut av SC Arne Hjorth 20 13-08-12, avseende beställning av tjänster för vägbelysning enligt avtal
med Vattenfall Elanläggningar AB.

E2
Köp av tjänst
Dur 2013.0697.002
Beslut av KC Leena Berglund 20 13-07-03, avseende köp av tjänst för bredbandssamordning.

E3
Inköp av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel när avtal saknas
Dm 2013.0230.002
Beslut av enlietschef Bodil Frölich 20 13-04-04, avseende handbok om Vårdnad, boende och
umgänge.
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§ 155 forts Dnr2013.0097.002

Dnr 2013.0083.002
Beslut av SC Arne Hjorth 20 13-06-17, avseende utbetalning av ersättning för missfärgad tvätt.

ALK 3
Beslut om serveringstillstånd (stadigvarande) villkorsprövning
Dnr 2013.
Beslut av vård- och omsorgsutskottet 2013-04-15, § 52, att avslå ansökan enligt 8 kap.
12 § Alkohollagen.

SOC 86
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Dnr 2013.0730.002
Beslut av mottagningssekr Susanne Backström 2013-04-17, avseende godkännande av en
faderskapsbekräftelse A:6852.

Beslut av niottagningssekr Susanne Backström 20 13-06-04, avseende godkännande av en
faderskapsbekräftelse.

Beslut av mottagningssekr Susanne Backström 2013-07-31, avseende godkännande av 2
faderskapsbekräflelser.

Beslut av rnottagningssekr Susanne äckström 13-08-06, avseende godkännande av en
faderskapsbekräftelse.

Beslut av mottagningssekr Susanne Bäckström 13-08-15, avseende godkännande av 2
faderskapsbekräftelser.

SOC 177
Dödsboanmälan
Dnr 2013.0718.002
Beslut av mottagningssekr Susanne Backström 2013-04-16 avseende en dödsboanmälan.

Kommunstyrelsen beslutar

godkänna anmälda delegationsbeslut

JusterØs sign. Utdragsbestyrkande

ui
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§ 156 Dnr2013.0098.002

Delgivningar

Avfall Sverige
130627 Protokoll från årsmöte den 28 maj 2013/Dnr 2013.0675.420

Förenade Småkommuners Försakringsaktiebolag (SFS)
130718 Protokoll från ordinarie bolagsstämma den 21 maj 2013/Dnr 2013.0404.106

Intresseföreningen Bergsiaget
130605 Ny ledamot Lars Andersson (s), Skinnskatteberg i föreningens styrelse/Dnr 2013.0111.106
130624 Protokoll från årsmöte den 16 maj 201 3/Dnr 2013.0111.106
130701 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2013-05-1 6/Dnr 2013.0111.106

Landstinget Västmanland
130729 Protokoll från Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksarnhet mm den 14juni
2013/Dnr 2013.0058.106
130813 Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 34 Linje 880 Västerås-Skinnskatteberg/Dm
20 13 .0561.531
130819 Kollektivtrafikmyndigheten kallar till länsdeissamråd kring kollektivtrafiken den 10/9 i
Norberg/Dnr 2013.0307.106

Länsstyrelsen i Stockholms län
130618 Budgetprognos för statsbidrag till kommuner och landsting/regioner enligt fördorningen
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk!Dnr 2013.0207.132

Länsstyrelsen i Västmanlands län
130424 Vägvisning till turistiskt intressant mål för Röda jorden, väg 68, Skinnskattebergs kommun

— yttrande/Dm 20 13.0469.841
130821 Remiss av förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands länlDnr 2013.0485.101

Migrationsverket
130701 Brev till berörda samverkansparter angående tillfälliga boenden för asylsökande/Dnr
2013.0690.139

Mälarens Vattenvårdsförbund
130702 Inbjudan att delta i projektet Mälaren en sjö för miljoner/Dur 2013.0715.422

Norbergs kommun
130613 Protokollsutdrag från Allmänna utskottet, § 64, Förslag till Transportsystemanalys för
Gävleborg/Dnr 2013.0625.501

Norra Västmanlands Samordningsförbund
130617 Protokoll från styrelsesammanträde den 22 maj 2013.

Juste,pdes sign. Utdragsbestyrkande

/
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§ 156 forts. Dnr2013.0098.002

Rikspolisstyrelsen
130715 Missiv Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet

Skinnskattebergs kommun
130326 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens ledningsutskott § 55 Minnesanteckningar från
kommunuppföljning/Drn- 2013.1257.189
130610 Ordförandeslut av Lars Andersson (s) om tillfbrordnad kommunchef under perioden 3/7-
19/7 samt 22/7-2/8 2013/Dnr2013.0613.101
130613 Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden
130716 Kommunchefavtal Nima Poushin och Skinnskattebergs kommunldnr 2013.0800.023
130813 Minnesanteckningar från möte för infonnationsutbyte mellan kommunstyrelsens
ledningsutskott och miljö- och byggnadsnämndenlDnr 2013.0785.379
130808 Kommunstyrelsens ordförande beslut om särskilt uppdrag till kommunchefen/Dnr
2013 .0744.00 1

Sveriges kommuner och landsting, SKL
130715 Viktig infonnation om Konsumentverkets anvisningar för badanläggningar/Dnr
2013.0714.441

Trafikverket
130607 Förstudien Godsstråket, Storvik-Frövi och Krylbo bangård, tack för remissvar/Dnr
2013 .0582.532

VafabMilj ö
130813 Protokoll från extra bolagsstämma den 13 juni 201 3/Dnr 2013.0317.106

Västnianlands Kommuner och Landsting, VKL
130613 Avtal om hemsjukvård daterat 2012-1 1-23, originalavtal/Dnr 2013.0224.106

Västmanlands Samtrafikförbund
130702 Årsredovisning 2012/Dm- 2013.

Kommunstvrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justra7ides sign. Utdragsbestyrkande
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§ 157 Dnr2013.0099.101

Övriga frågor

Vid kornmunstyrelsens sammanträde 130618, § 140, påtalade Angelique Nyström (fpl) att det 2012har avsatts 100 000 i utveckiingsmedel för förberedande arbete att ta fram nya detaljplaner och attdetta inte har verkställts. Vidare avsattes 2012 utvecklingsmedel om 200 000 kr föröversiktsplanarbete, men inga medel för 2013 har avsatts.
Ordföranden svarar att man ska titta på detta och återkomma.

Lars Andersson (s) meddelar att svar till Angelique Nyström (fpl) angående utvecidingsmedel,kommer att lämnas vid ledningsutskottets nästa sammanträde.

Lars Carnbrand (ob) ställer en fråga om hur konmiunens åtagande beträffande skötsel och underhållKarmansbo Smedja ska skötas och underhållas sedan den blivit kulturminnesförklarad.Kommunchefen svarar att frågan nu arbetas med i sektor kultur och fritid.

Sammanträdet ajourneras för lunch

JusterØs sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas.

§ 158 Dnr2Ol3.0539.106

hformation om regionfrågan

Mona Boström besöker länets kommuner för att informera om regionfrågan. En projektorganisationär skapad där de politiska partierna i länet genom landstinget driver frågan om ansökan tillregeringen om att vara en region. Kortfattat handlar det om rätten att ta över länsstyrelsens ochVKL:s (Västmanlands Kommuner och Landsting) regionala utvecklingsfrågor.
Detta ska vara till nytta för invånarna, skapa förutsättningar för regional utveckling, och ska
välkomna naturlig samverkan med andra kommuner och landsting utanför Västmanland.

Politiska beslut om att tillstyrka ansökan ska tas i alla kommuners fullmäktige på remiss frånlandstinget, och Skinnskattebergs fullmäktige har tidigare i år tillstyrkt denna.

Fredrik Skog (v), Lars Andersson (s), Seija Ojala (s) och Tommy Sunvisson (s) yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerps sign. Utdragsbestyrkande
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§ 159

Budgetuppföljning per 2013-06-30

Dnr 2013.0362.042

Budgetuppföljning per 20 13-06-30 exklusive prognos och konimentarer för helåret 2013 finns
upprättad.
Ekononiichefen har överlänmat en sammanställning av utfallet för sektorerna per den 30 juni. En
sammanställning av investeringsuppföljningen har upprättats med bokförd kostnad av 1 625 tkr.
Ej beslutade investeringsmedel för vattendistributionen 353 tkr ingår inte i sanmianställningen.
För utvecklingsmedel inklusive AFA-medel finns det politiska beslut om 445 tkr och redovisade
kostnader på 115 tkr.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 115
att överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen för beslut

Ekonomichefen har överlämnat en ekonomisk rapport. De sektorer som är berörda av investeringar
har gjort en prognos för resten av året. Avvikelserna som redovisas har följt med de senaste
månaderna.

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v), Tommy Sunvisson (s) och Staffan Strid (in.

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar

gjägga budgetuppföljningen till handlingarna
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§ 160 Dnr2013.0753.042

Redovisning av uppdrag angående fakturor för vattenprojektet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 104, bland annat att vid konnnunstyrelsen i september
ska en genomgång av fakturor för vattenprojektet redovisas samt att styrelsen erhåller en
tjänsteskrivelse från ekonomichefen angående hantering av restfakturor för vattenledningen från
2012.
En tjänsteskrivelse från ekonomichefen angående hantering av restfakturor för vattenledningen från
2012 har upprättats. Förslag till beslut är att föreslå konununfullmäktige att anvisa investeringsmedel
med 500 tkr för slutkostnaderna av vattenprojektet i Färna att tas ur rörelsekapitalet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 1.16, föreslå komrnunfullmäktige
att anvisa investeringsmedel med 500 tkr för slutkostnaderna av vattenprojektet i Färna att tas ur årets
(2013) budget.

Ledningsutskottet beslutade vidare
att överlämna sammanställd redovisning av kostnaderna för vattenledningen till konmiunstyrelsen för
beslut

Ekonornichefen föredrar ärendet. Det visar sig att tjänsteskrivelsen angående hantering av
restfakturor för 2012 inte finns med i handlingarna till dagens sammanträde.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (m), Lars Andersson (s), Inger Daimar (v), Lena Lovén-Rolén
(s) och Vanja Leneklint (fpl).

Pernilla Danielsson (m) och ställer frågan om partnerskapet och innebörden av detta saint hur det har
tillämpats i slutredovisningen.

Lars Andersson (s) instämmer i att detta är en adekvat fråga.

Kominunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera frågan om restfakturering till förvaltningen att tas upp vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde
att lägga rapporten Sammanställd redovisning av kostnaderna för vattenledningen, till handlingarna
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det underlag och avtal för upprättandet av partnerskapet
som gjordes angående vattenledningen, samt utfallet i slutredovisningen av projektet
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§ 161 Dnr 2013.0741.042

Årsredovisning 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III
Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III har upprättats och skagodkäimas av fullmäktige.
Skinnskattebergs kommun är förvaltare av stifielserna.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-08-13, § 117, föreslå kommunfullmäktige
att godkäima årsredovisning 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III

Ledningsutskottet beslutade vidare
gtekonomiavde1ningen inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen, gör en bedönming avhuruvida förvahningskostnaderna har en rimlig nivå

Ekonomichefen redovisar uppdraget från ledningsutskottet angående förvaltningskostnadema,genom att utförligt redovisa alla poster som ryms här. Bedömningen är att förvaltningskostnademahar en rimlig nivå.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmiiktige

att godkänna årsredovisning 2012 för Pontus Nohres stiftelse II och III


