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§ 163 Dm-. 2013.0195.017

Information från verksamhetsområdet fastigheter

Enhetscheferi för fastigheter informerar från sektor teknik och service, verksamheten fastigheter.

Pemilla Danielsson (m), Angelique Nyström (fpl), Nettan Roth (v), Lena Lovén-Rolén (s), Karin
Lindström (mp), Fredrik Skog (v), Jan Lejon (fpl), Carina Såndor (fpl), Lars Andersson (s) och
Tommy Sunvisson (s) yttrar sig.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet återupptas

§ 164 Dnr. 2013.0760.789

LSS-boende — byggnation

Sektorchef teknik och service har i en tjänsteskrivelse lagt fram handlingar och ekonomiskt
underlag för att lägga ut förfrågan på totalentreprenad för byggnation av LSS-boende.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 13-05-125, § 50
att sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12 juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12, § 63,
att sektorchefen fortsätter arbetet med LSS-boendet

Tekniska beslutade 2013-09-1 8, § 73,utskottet föreslår kommunstyrelsen
de föreslagna handlingarna kan ligga till grund för anbudsförfrågan beträffande totalentreprenad

för LSS-boende på Bårestad 1:2, f d Solrosen
att entreprenadförfrågan kommer att villkoras erforderliga politiska beslut samt tilldelning av
ekonomiska medel

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Karin Lindström (mp), Helena Nykänen
(s), Seija Ojala (s), Pernilla Danielsson (rn), Tommy Sunvisson (s), Carina Sandor (fpl), Lena
Lovén-Rolén (s), Angelique Nyström (fpl), Jan Lejon (fpl), Inger Daimar (v) och Tony Bölja (s).

En ingående diskussion sker.

Fredrik Skog (v) anför, och får medhåll av Karin Lindström (mp), att fullmäktige har beviljat 11
mkr för byggande av LSS-boende, och att det nu föreligger ett förslag som har en totalkostnad på
18,5 mkr för att riva existerande byggnad och bygga nytt på samma plats. Det betyder att
kommunstyrelsen måste äska ytterligare medel innan det förslag som nu presenteras kan diskuteras
vidare.

Seija Oj ala (s) ställer frågan hur tekniska utskottet resonerat när man beredde ärendet.

Fredrik Skog (v) anför vidare att diskussionen idag ska gälla hur kommunstyrelsen ska förhålla sig
till ärendet, inte att diskutera förslaget i sig.

Tekniska utskottets ledamot Pemilla Danielsson (m) och ordföranden i utskottet Tommy
Sunvissson (s), svarar på den av Seija Ojala (s) ställda frågan om utskottets beredning.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 164 forts. Dnr. 20 13.0760.789

Carina Sindor (fp!) anför, att om man ansett förslaget vara bra och kalkylen visar kostnader utanför
ramen, skulle man i beredningen av ärendet ha använt underlaget till att visa att det inte räcker med
11 mkr, och då föreslå att kommunstyrelsen ska begära att fullmäktige anvisar ytterligare medel.

Fredrik Skog (v) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska utskottet med uppdrag att gå ut med
förfrågan om totalentreprenad med en kravspecifikation där politiska mål, milj öaspekter m. m fmns
med.

Efter ytterligare diskussioner föreslår Carina Såndor (fp!) ajoumering för överläggning.

Diskussionen fortgår.

Lars Andersson (s) anför skäl till att en återremiss kan vara lämplig.

Sammanträdet ajourneras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

Carina Såndor (fpl), med instämmande av Tony Bölja (s), yrkar bifall till yrkandet från Fredrik
Skog (v) om återremiss till tekniska utskottet, med uppdrag att gå ut med förfrågan om
totalentreprenad med en kravspecifikation där politiska mål, milj öaspekter m. m finns med.

Tony Bölja (s) anför att tidsaspekten är viktig, och föreslår, med instämmande av Fredrik Skog (v)
att ärendet ska hanteras snabbt av tekniska utskottet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till tekniska
utskottet för ytterligare beredning, och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer vidare frågan till kommunstyrelsen om direktiv till utskottet ska vara att
arbeta fram ett förslag till totalentreprenad med en beskrivning av objektet och
kravspecifikation med angivande av bland annat politiska mål, miljökrav m. i syfte att gå ut
med anbudsförfrågan för att få in olika förslag, och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer slutligen frågan om det är kommunstyrelsens mening att beredningen
ska ske skyndsamt med förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2013,
och finner frågan med ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 164 forts. Dnr. 20 13.0760.789

att direktiv till beredningen är att arbeta fram ett förslag till totalentreprenad med en beskrivning av
objektet och kravspecifikation med angivande av bland annat politiska mål, milj ökrav osv., i syfte
att gå ut med anbudsförfrågan för att få in olika förslag

att beredningen ska ske skyndsamt med förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 12
november 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 165 Dnr2013.0822.124

Önskemål om tillägg till gällande adress

Susanna och Leif Johansson, Solmyra, har inkommit med önskemål om att få göra ett tillägg till
gällande adress, så kallat populärnanm.
Sektorchef teknik och service har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-18, § 74, föreslå kommunstyrelsen
Susanna och Leif Johansson får lägga till populärnamnet Utnäset till sin adress

1 ärendet yttrar sig lars Andersson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

Susanna och Leif Johansson får lägga till populärnanmet Utnäset till sin adress

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 166 Dnr2013.0809.253

Försäljning av fastigheten Långviken 3:5

Förfrågan har inkonmiit från Jan Väsinen om förvärv av fastigheten Skinnskatteberg
Långviken 3:5. Tomten, 1 732 kvm, har varit i kommunens ägo sedan 1976, och omfattas
inte av detaljplanebestämmelser. Intilliggande tomter är bebyggda med bostadshus.

Sektorchef teknik och service har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-18, § 75, föreslå kommunstyrelsen
att förvaltningen ges i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheten Skinnskatteberg
Långviken 3:5

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

förvaltningen ges i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheten Skinnskatteberg
Långviken 3:5

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 167 Dnr2013.0853.253

Ansökan om Iantmäteriförrättning

Sektorehef teknik och service framför i en tjänsteskrivelse att kommunen ansöker om
lantrnäteriförrättning för fastigheten Skinnskatteberg Eriksbo 4:1, i syfte att dela fastigheten i tre
delar och påbörja försäljning av den sydligast belägna huskroppen, före detta LAS-fläkt.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-09-18, § 76, föreslå kommunstyrelsen
att förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning i syfte att dela fastigheten
Skinnskatteberg Eriksbo 4:1 i tre delar

förvaltningen påbörjar försäljning av den sydligast belägna huskroppen, populärt kallad LAS-
fläkt

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om lantmäteriförrättning i syfte att dela fastigheten
Skinnskatteberg Eriksbo 4:1 i tre delar

att förvaltningen påbörjar försäljning av den sydligast belägna huskroppen, populärt kallad LAS-
fläkt



i< flns1
rrun

Sammantradesprotokoll
Kominunstyrelsen 2013-10-08 Sid. 74

§ 168 Dnr2013.0099.1Ol

Svar på övrig fråga angående ej verkställda beslut om
utvec kl in gsmedel

Vid kornmunstyrelsens sammanträde 130618, § 140, påtalade Angelique Nyström (fpl) att det 2012
har avsatts 100 000 i utvecklingsmedel för 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 för 2013 har avsatts.
Ordföranden svarar att man ska titta på detta och återkomma.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 130903, § 157, meddelar Lars Andersson (s) att svar till
Angelique Nyström (fpl), kommer att lämnas vid ledningsutskottets nästa sammanträde.

Vid ledningsutskottets sammanträde 2013-09-17, § 161, meddelar Lars Andersson (s) att frågan är
överlämnad till sektorchef teknik och service, som ska återkomma med en tjänsteskrivelse i frågan.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 161,
att frågan tas upp för att besvaras vid kornmunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2013

Lars Andersson (s) besvarar frågan. För arbetet 2012 med översiktsplanen anslogs 200 000 kr i
utvecklingsmedel av vilka 124 175 kr förbrukades. Kostnader för fortsatt arbete under år 2013 har
beräknats till totalt 309 779 kr. Arbete med at ta fram detaljplaner har inte verkställts.
Ordföranden anför vidare att en begäran om medel för innevarande år 2013 kommer att tillställas
kommunstyrelsen vid nästa sanmianträde. Inför år 2014 finns kostnader för översiktsplanarbete på
totalt 42 239 kr föreslagna i budgeten.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 169 Dnr2013.0965.042

Finansiell analys för Skinnskattebergs kommun 201 0-2012

Rapporten “Finansiell profil för Skinnskattebergs kommun 20 10-2012” delas ut till närvarande
ledamöter och ersättare.

Ordföranden meddelar att rapporten tas upp som ärende vid kommunstyrelsens nästa sammanträde
den 12 november 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 170 Dnr2013.0753.042

Redovisning av uppdrag angående fakturor för vattenprojektet

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 104, bland am-iat att vid kommunstyrelsen 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.
Föreligger en tjänsteskrivelse från ekonomichefen med förslag till beslut angående restfakturering av
vattenprojektet. Förslag till beslut är att föreslå kommunfullmäktige att anvisa investeringsmedel
med 500 tkr för slutkostnaderna av vattenprojektet i Fäma att tas ur rörelsekapitalet.

Tidigare behandling av arendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-08-13, § 116, föreslå kommunfullmäktige
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 kommunstyrelsen för
beslut

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-09-03, § 160,
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

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v) och Vanja Leneklint (fpl).

Koinmunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att anvisa investeringsmedel med 500 tkr för slutkostnadema av vattenprojektet i Färna att tas ur
årets (2013) budget genom omdisponering inom ram
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§ 171 Dnr2013.0929.042

Kostnader — bostadsanpassning

Kommunstyrelsens ordförande vill göra budgetberedningen och kommunstyrelsen uppmärksamma
på att kontot för bostadsanpassning pekar mot det dubbla i prognosen för året. Det finns i budget
avsatt 800 000 kr och prognosen pekar mot en fördubbling av kostnaderna.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-09-17, § 149,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mp, Fredrik Skog (v), Nettan Roth (v), Carina Såndor (fl),
Lena Lovén-Rolén (s), Seija Ojala (s), Lars Andersson (s), Vanja Leneklint (fl) och
Jxiger Daimar (v).

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Karin Lindström (rnp) och Nettan Roth (v) anför att det vore intressant med en ornvärldsanalys när
det gäller kostnaderna för bostadsanpassning.

Fredrik Skog (v) anför att ökade kostnaderna är följderna av att äldre kan bo kvar hemma så länge de
vill, vilket politiskt prioriterats för flera år sedan.

Carina Såndor (fpl) anför att budgeten nu ligger på ungefiir samma nivå som år 2004, och att
prisökningar på ombyggnationer rimligen borde ha skett under årens lopp, vilket bör föranleda att
budgeten för 2014 måste höjas.

Kommunchefen yttrar sig och anför att bostadsanpassningsbidrag kan tas med i den nyckeltalsmodell
som hon ska ta fram.

Synpunkten framförs att det i år också varit medelålders personer som fått bostadsanpassningsbidrag
på grund av sjukdom eller skada, och att ombyggnad av kök är kostsamt.

Inger Daimar (v), vård- och omsorgsutskottets ordförande, anför att bostadsanpassningsärenden sköts
mycket professionellt i kommunen.

Kommunstyrelsen noterar, på förslag av Carina Såndor (fpl), att kostnaden för
bostadsanpassningsbidrag enligt årsprognosen kommer att fördubblas och uppgå till cirka 800 000 kr,
att tas ur befintlig budget 2013.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 171 forts. Dnr2013.0929.042

Carina Såndor (fp!) föreslår att, fi5r att ytterligare bekräfta årsprognosen med ökade kostnader,
fiirvaltningen får i uppdrag att belysa frågan, samt att de ökade kostnaderna ska beaktas i
budgetarbetet för år 2014.

Ordföranden sammanfattar förslagen.

Kommunstyrelsen beslutar

att fbrvaltningen får i uppdrag att genom en omvärldsanalys belysa området bostadsanpassningsbidrag

att de ökade kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag ska beaktas i budget 2014 och
plan 2015-2016

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 172 Dnr2013.0260.101

Angående politisk hantering och uppföljning av utvecklingsmedel

Det har, vid verkställandet av kommunstyrelsens beslut, uppstått oklarheter i tolkningen av
beslutet. när det gäller verkställandet av beslutet i andra att-satsen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet föreslog 2013-03-26 kommunstyrelsen besluta
delegera beslutsrätten av alla utvecklingsmedel till KS lu

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur beviljade utvecklingsmedel ska hanteras
att tidigare beslut om hantering av utvecklingsmedel återkallas

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-16, § 67,
g delegera beslutsrätten av alla utvecklingsmedel till KS Lu
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur beviljade utvecklingsmedel ska hanteras
att tidigare beslut om hantering av utvecklingsmedel återkallas

Ledningsutskottet beslutade 20 13-09-17, § 156, föreslå kommunstyrelsen
att uppdraget ska avse att ta fram rutiner för hur utvecklingsmedel ska hanteras

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att uppdraget ska avse att ta fram rutiner för hur utvecklingsmedel ska hanteras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 173 Dnr2013.0844.030

Riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda

Fullmäktiges presidium gjorde 2011 en översyn av reglerna för uppvaktning vid avgång från
förtroendeuppdrag i Skinnskattebergs kommun. Kommunfullmäktige fastställde därefter 2011-09-
19, § 50, Regler för uppvaktning vid avgång för förtroendevalda i Skinnskattebergs kommun.
Förslaget innebar att Reglernente för förtjänstutrnärkelser till förtroendevalda och anställda togs
bort, och omvandlades till två separata dokument som var för sig reglerar uppvaktning vid avgång
av förtroendevalda respektive uppvaktning av anställda i kommunen.

Kommunchefen överlämnar nu ett förslag till riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation
för anställda.

Tidigare behandling av ärendet

L.edningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 145,
tLförvaltningen ska vidta åtgärder så att felaktigheter i lönesystemet beträffande listor för
uppvaktning och gåva efter 25 års anställning rättas till

Personalutskottet/ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att anta riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda enligt upprättat förslag

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja och yrkar att ordet “anställda” i texten ska avse “tillvidareanställda”
och att denna ändring görs.

Kommunstyrelsen beslutar

att begreppet “anställda” ska bytas ut mot “tillsvidareanställda” i riktlinjerna.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för tillsvidareanställda enligt upprättat
förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 174 Dnr2013.0837.001

Förändring i organisationstillhörighet för turismlbesöksnäring

Kommunchefen har inkommit med en tjänsteskrivelse i ärendet.
Kommunchefen bedömer det lämpligt att verksamhetsområdet turism i sektor kultur och fritid, flyttas
till sektor näringsliv och utveckling. Detta med anledning av att verksamhetsområdet turism alltmer
fått karaktären turisrnlbesöksnäring.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 147, föreslå kommunstyrelsen
att turismen flyttas från sektor kultur och fritid till sektor näringsliv och utveckling

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s).

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att turismen flyttas från sektor kultur och fritid till sektor näringsliv och utveckling

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskab’i-
h9un

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-10-08 Sid. 82

§ 175 Dnr2013.0014.00l

Kommungemensamma mål

De av kommunfullmäktige 20 11-06-13, § 34, fastställda målen för 2012-2014 ska ses över och
eventuellt revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 5,
gt ordföranden lägger fram ett förslag till revidering av målen till nästa sammanträde med
ledningsutskottet den 19 februari

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19, § 27,
att fortsätta beredningsarbetet enligt ordförandens förslag

Ledningsutskottet beslutade 20 13-03-26, § 53,
att fortsätta bereda ärendet på den planerade strategidagen 25 april 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 155 föreslå kommunstyrelsen
att en revidering av målen för innevarande mandatperiod inte görs

Ordföranden redogör för bakgrunden till ledningsutskottets förslag. Målen skulle ha varit föremål för
eventuell revidering i februari månad 2013, efter det att redovisning av genomförda aktiviteter
kopplade till målen gjordes vid ett seminarium ijanuari. Ledningsutskottet avser att i februari månad
2014 påbörja arbetet med att ta fram målen för nästa mandatperiod.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att en revidering av målen för innevarande mandatperiod inte görs

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 176 Dnr2012.0869.042

Social investeringsfond — utbildning

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-10-30, § 146, att ge förvaltningen i uppdrag att möjligheterna att
införa en social investeringsfond. Vård- och omsorgsutskottet har vid sitt sammanträde 2013-02-18,
§ 33, noterat att behov av ytterligare utbildningsinsatser i frågan behövs, och föreslår att initiativ tas
att genomföra en utbildning för politiker och ledande tjänstemän i samarbete med Fagersta och
Norbergs kommuner.

Tidigare behandling av arendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-02-18, § 33
att ta initiativ att genomföra en utbildning för politiker och ledande tjänstemän i samarbete med
Fagersta och Norberg

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-03-14, § 44
att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda frågan och lämna förslag till kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-04-15, § 56
att en arbetsgrupp tar fram konkreta förslag till utbildning
att Roger Ingvarsson (s) samt Tony Bölja (s) utses till arbetsgrupp

Vård- och omsorgsutskottet tar del av information i ärendet 20 13-06-120, § 73

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-09-16, § 106, föreslå kommunstyrelsen
att utbildning sker enligt arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppens förslag innebär att Norra Västmanlands Samordningsförbund den 20 november 2013
anordnar en informationsdag som ska rikta sig till ledande tjänstemän och politiker. Sektorchef vård
och omsorg samordnar deltagandet.

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja (s), Staffan Strid (m), Inger Daimar (v) och Lars Andersson (s).

Tony Bölja (s) yrkar att ledningsutskottet samt kommunchef och ekonomichef ska delta från
Skinnskattebergs kommun.

Kommunchefen meddelar att samtliga sektor-/avdelningschefer är uppmanade att delta.

Kommunstyrelsen beslutar

att utbildning sker enligt arbetsgruppens förslag
att ledningsutskottets ledamöter och ersättare bör delta i utbildningen den 20 november 2013

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 177 Dnr2013.0932.006

Sammanträdesschema 2014

Kommunstyrelsen har att årligen fastställa sammanträdesschema för nästkommande år,
Komrnunfiullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden fastställer sina respektive
schema.
Förslaget till sammanträdesschema för 2014 rymmer, till skillnad från tidigare år, ett fullständigt
tidsschema för alla delar i ärendehanteringsprocessen.
Beträffande tidsplan med samrnanträdesschema för boksluts- och budgetberedning, kommer den att
utformas separat och behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i november.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 158, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag avseende kommunstyrelse och utskott

Ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat förslag avseende kommunfullmäktige

Ordföranden yrkar återremiss av ärendet, då det visat sig att korrigeringar behöver göras för att
stämma med tidsplan för boksiuts- och budgetarbetet 2014.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till ledningsutskottet för ytterligare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 178 Dnr2013.0799.106

Den attraktiva regionen — förfrågan från länsstyrelsen att delta i
pilotprojekt

Länsstyrelsen i Västmanland har erbjudits möjligheten att delta med ett pilotprojekt i ett forsknings
och utvecklingsprojekt som Trafikverket startar under 2013 i samarbete med institutionen för
Arkitektur och samhälisbyggnad på KTH. Projektet löper under tiden 2013-20 16.
Projektet förutsätter samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta
och Norberg. Projektet leds av länsstyrelsen, men för att bli framgångsrikt krävs aktiv medverkan
från kommunerna, dels i pilotprojektets styrgrupp, dels i projektgruppen.
Projektet ska belysa frågor kring hur nationell, regional och lokal nivå kan samarbeta och samplanera
så att infrastruktur och fysisk planering kan ske inför gruvetablering inom en tioårsperiod.
Länsstyrelsen står för den direkta kostnaden för deltagande i projektet och kommunerna deltar med
egen tid och resekostnaderna för deltagande i styrgrupp och projektgrupp. Beräknad tidsåtgång för
styrgruppen är 4-7 tillfällen per år och för projektgruppen 10-13 tillfällen per år.
Länsstyrelsen ställer härmed formellt frågan om Skinnskattebergs kommun deltagande i
pilotprojektet med projektstart september 2013 och projektavslut juni 2016.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 153, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergs kommun deltar i projektet under de angivna förutsättningarna

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s).

Kommunstvrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att Skinnskattebergs kommun deltar i projektet under de angivna förutsättningarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 179 Dnr 2013. 0843.701

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, Kvinnojouren Frida

Kvinnojouren Frida i Fagersta, Norberg, Surahammar, Hallstahammar och Skinnskattebergs
kommuner ansöker om bidrag för verksamhetsåret 2014. Kvinnojouren Frida finns till för kvinnor
som misshandlats fysiskt, psykiskt, våldtagits och förnedrats. Stödsamtal, hembesök,
jourlägenheter eller möten på kvinnojouren erbjuds de drabbade kvinnorna samt deras eventuella
barn.
Enligt den fördelningsprincip som tillämpas baserad på folkmängd, är Skinnskattebergs del 9 %.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-09-16, § 105, föreslå kommunstyrelsen
bevilja medel till Kvinnojouren Fnda för verksamhetsåret 2014

att Kvinnojouren Frida meddelas att de även i fortsättningen kommer få bidrag om kvalitén når upp
till de krav som kommunen har

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m) och Inger Daimar (v).

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar

bevilja medel till Kvinnojouren Frida för verksamhetsåret 2014 med 122 833 kr

att Kvinnojouren Frida meddelas att de även i fortsättningen kommer få bidrag om kvalitén når upp
till de krav som Socialstyrelsen ställer

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 180 Dnr2013.0603.143

Projektansökan Sommar i Kulturreservatet, en förstudie till
Surviving Systems

Teatermaskinen ansöker om projektbidrag 60 000 kr från kommunen för genomförande av Sommar
i Kulturreservatet, en förstudie till Surviving Systems. En korrigerad budget har senare inkommit,
liksom en redogörelse om vad som genomförts i projektet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 142,
att bordlägga ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 151,
att ansökan ska kompletteras med en redogörelse om vad som genornfbrts i projektet
att ärendet därefter överlämnas till kommunstyrelsen för beslut

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Carina Såndor (fpl), Karin Lindström (mp), Lars Andersson (s),
Fredrik Skog (v), Angelique Nyström (fpl), Pernilla Danielsson (in), Jan Lejon (fpl), Helena
Nykänen (s) och Rolf Andersson (c).

Kommunstyrelsen konstaterar att ansökan nu behandlas i efterskott eftersom den från början kom in
för sent för att kunna beredas av ledningsutskottet före sommaren, samt att det senare visade sig att
budgeten var felaktig när det gällde kommunens medfinansiering. Detta medförde att arrangemangen
som ansökan gällde var genomförda när beredningen av ärendet kunde ske, varför en rapport om
genomförandet krävdes in och nu utgör grunden för beslut.

Carina Såndor (fpl) tar upp problematiken kring behandling av ansökningar från ekonomiska
föreningar vilka inte ryms inom rutinen för de gängse ffireningsbidragen.

Lars Andersson (s) anför att kommunen alltid haft en positiv hållning gentemot Teatennaskinen.

1 diskussionen som följer framförs synpunkter om vilka krav som ska ställas på ansökningar från
Teatermaskinen och hur man kan koppla den verksamheten till kommunen, vilket mervärde
verksamheten ger kommunens invånare och PR-värdet för kommunen.

Fredrik Skog (v) anför att det är viktigt att diskutera fram och fonriulera ett politiskt
ställningstagande som alla är eniga om när det gäller Teatermaskinen.

Angelique Nyström (fpl) och Pemilla Danielsson (m) anför att den rapport som kommit in borde ha
innehållit redovisning av intäkter och de verkliga siffrorna på det ekonomiska utfallet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 180 forts. Dnr2013.0603.143

Fredrik Skog (v) anför att kommunstyrelsen ska fatta beslut med det underlag som nu finns.

Ordföranden sammanfattar ärendet.

Seija Ojala (s) yrkar, med instämmande av Pernilla Danielsson (m), att kommunstyrelsen beviljar
30 000 kr, hälften av det begärda bidraget.

Kommunstyrelsen beslutar

bevilja projektbidrag med 30 000 kr till Sommar i Kulturreservatet, en förstudie till Surviving
Systems
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§ 181 Dnr2013.0871.143

Projektansökan Sånger på finska för gamla och unga i Bergslagen

Teatermaskinen ansöker om projektbidrag för mbricerat musikprojekt. Målsättningen är att göra ett
kulturprogram på 45-60 minuter med finska sånger och med finsk text som kan framföras för finska
föreningar och på äldreboenden i bergsiagsområdet, eventuellt i hela landet och även i Finland.
Ekonomiskt stöd söks nu för att utveckla musikprograrnmet.

Tidigare behandling av arendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 152, föreslå komrnunstyrelsen
att bifalla projektansökan under förutsättning att samråd skett med Samrådsgruppen för Finska
förvaltningsområdet innan kommunstyrelsens beslut

Nettan Roth (v) och Inger Daimar (v) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut i ärendet.

Ansökan ska behandlas av kommunstyrelsen enligt Riktlinjer för bedömning av ansökan om
proj ektmedel från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet, KF 2012-06-11, § 61.

Samråd har ägt rum med Samrådsgruppen för finska förvaltningsområdet.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (fpl), Helena Nykänen (s), Rolf Andersson (c), Fredrik Skog
(v), Karin Lindström (mp), Seija Ojala (s) och Carina Såndor (fpl).

Rolf Andersson (c) yrkar, med instämmande av Seija Ojala (s), bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstvrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att bifalla projektansökan för att utveckla musikprogrammet Sånger på finska för gamla och unga i
Bergslagen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 182 Dnr2012.0776.101

Svar på med borgarförs lag om inrättande av Väntjänst i
kommunen

Ett medborgarförslag om inrättande av Väntjänst i kommunen har inkommit från Lars Cambrand,
Karmansbo. Enligt medborgarförslaget kan exempelvis arbetslösa personer hitta meningsfull
sysselsättning genom att besöka äldre ochleller funktionsnedsatta personer. Vid dessa besök kan
stöd i form av en pratstund eller promenad vara lämpliga gärningar för att minska ensamheten hos
den aktuella personen.
Sektorchef vård- och omsorg har till kommunstyrelsen upprättat en skrivelse i ärendet där det
framgår att Väntjänst är inrättad saint att utveckling av verksamheten enligt medborgarförslagets
intentioner pågår.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktigc beslutade 2012-09-24, § 87
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 199
att överlänma medborgarförslaget till vård- och omsorgsutskottet för beredning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-01-14, § 7
att förvaltningen ska utreda frågan

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-09-16, § 109, föreslå kommunfullmäktige
att därmed anse medborgarförslaget besvarat

Äldre- och handikappomsorgen har utsett en ansvarig tjänsteman för inrättande av Väntjänst inom
verksamheten. Medel för detta ändamål (100 000 kr) har beviljats av kommunstyrelsen 2013-05-28,
§ 95, genom det riktade statsbidraget till äldre. och handikappomsorgen. En organisation för
Väntjänst är införd och arbetet med att rekrytera intresserade och lämpliga personer har påbörjats.
Under tiden pågår verksamheten i en mindre omfattning där två personer deltar.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag, föreslå
kommunfullmäktige

att därmed anse medborgarförslaget besvarat

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 183 Dnr 2013.0801.027

Kartläggning av kommunanställdas språkkunskaper -

rapport

Under tiden februari till och med juni månad 2013 publicerades en webbenkät för att samla in
information om de kornmunanställdas språkkunskaper. Information om enkäten gick ut på
kommunens intranät och per e-post till sektor- och enhetschefer. All personal blev ombedda att
delta i undersökningen vars syfte var att kartlägga deras språkkunskaper och behov av
kompetensutveckiing av det finska språket. Svarsfrekvensen vara 245 av 401 svarande vilket utgör
61% av personalen.

Kommunchefen har inkommit med en rapport i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 148
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v).

Kommunstyrelsen noterar att man tagit del av rapporten.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna



SkinnskatbF
crnhun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-10-08 Sid. 92

§ 184 Dnr2013.0288.106

Leader Bergslagen — resultat för Skinnskattebergs kommun
2007-2012

Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-27, § 48, att ingå i Leaderprogamrnet Leader Bergslagen. En
rapport om resultat för Skinnskattebergs kommun i programmet har nu inkommit.

1 Leader samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans
arbeta med landsbygdsutveckiing. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer
som ska prioriteras. Prioriteringen görs utifrån en gemensam utvecklingsstrategi.
Leader är en del av landsbygdsprogrammet och ska bidra till lokal utveckling på landsbygden.
Landsbygdens ekonomi ska utvecklas, samtidigt som man tar stor hänsyn till miljön och de
människor som bor på landsbygden
Leader har funnits som en metod för landsbygdsutveckling i EU sedan 1991. Då fanns 400 lokala
utvecklingsgrupper, så kallade LAG i Europa. Fyra år senare 1995 hade det ökat till 1 200 grupper.
Leader finns nu i alla länder i Europa.

När landsbygdsprogrammet infördes 2007 valde Sverige att använda leadermetoden i hela landet.
Målet är att minst 75 procent av alla som bor på landsbygden ska finnas inom ett leaderområde. Nu
finns det 63 områden.
Leadermetoden är ett verktyg för landsbygdsutveckling. Allt arbete som görs bygger på samarbete
med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.
Partnerskapet ansvarar för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi som är en beskrivning av hur
bygden ska utvecklas. Eftersom de som bor och verkar i bygden är representerade i partnerskapet
bidrar det till att strategin bygger på de behov och förutsättningar som finns i området.
Det är strategin som sedan ligger till grund fdr vilka projekt som ska få stöd och hur arbetet i
leaderområdet ska drivas. Det innebär att de olika projekt som får stöd är väl förankrade och att de
strävar mot samma mål.
Några ord som beskriver leadermetoden är trepartnerskap, underifrånperspektiv, samarbete,
nätverk, lokal utvecklingsstrategi. kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt och berör flera sektorer.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 142
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar att man tagit del av rapporten.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 185 Dnr2013.0096.101

Övriga rapporter

Ordföranden rapporterar att den nye kommunchefen Nima Poushin börjar sin anställning
den 15oktober2013.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 186

Valärenden

Dnr 2013.0213.102

Komrnunfullmäktige beslutade 20 13-06-17, § 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 efter Barbro
Iliou (mp).

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 138,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-03, § 154, bland annat
att bordlägga valet av ersättare i ledningsutskottet efter Barbro Iliou (mp)

Ordföranden redogör för ett förslag till ersättare i komrnunstyrelsens ledningsutskott som går ut på
att Karin Lindström (mp) väljs till detta uppdrag samt att Peter Gammelgård (v) väljs till ledamot
och vice ordförande i tekniska utskottet efter Karin Lindström (mp).

Kommunstyrelsen beslutar

att Karin Lindström (mp) entledigas från uppdraget som ledamot och vice ordförande i tekniska
utskottet

att till ersättare i ledningsutskottet efter Barbro Iliou (mp) välja Karin Lindström (mp)

gf till ledamot och vice ordförande i tekniska utskottet välja Peter Gammelgård (v)
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§ 187 Dnr2013.0097.002

Delegationsbeslut
A2
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut av kommunstyrelsens ordförande 20 13-09-20
Enligt upprättad förteckning

A4
Erhållande av utvecklingsmedel
Dnr 2013.0714.106
Beslut av ledningsutskottet, 2013-09-17, § 154 Deltagande och medfinansiering i Bergsiagsakadernin

A9
Brådskande ärenden (ordförandebeslut)
Dnr 20 13.0059.002
Beslut av KSO 130910, avseende Kollektivtrafik - inköp av turer

P4
Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar
Dnr 20 13.0930.024
Beslut av personal-/ledningsutskottet 2013-09-17, § 143 Lönerevision

P7
Inrättande av ny tjänst
Dnr 20 13.0804.002
Beslut av personal- och kanslichef Linda Ahlsén 20 13-06-03, avseende nämndsekreterare/utredare.

P13
Löneöversyn
Dnr 2013.0928.024
Beslut av personal-/ledningsutskottet 2013-09-17, § 144 Lönerevision 2013 för kommunchefen

P15
Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, semester m.m
Dnr 2013.0275.002
Beslut av KSO 20 13-08-28, avseende ledighet för enskilda angelägenheter för kommunchefen

Beslut av KSO 2013-09-20, avseende ledighet för semester för kommunchefen

F13
Företräda kommunen i hyresförhandlingar mot enskilda hyresgäster eller hyresgästförening
Dnr 2013.0512.002
Beslut av SC Arne Hjorth avseende avtal, tecknat med HGF region Aros-om renovering av badrum
och bruksvärdesändringar

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 187 forts. Dnr2013.0097.002

ALK 3
Beslut om serveringstillstånd (stadigvarande) villkorsprövning
Dnr 20 13.0762.702
Beslut av vård- och omsorgsutskottet 2013-09-16, § 104, att bevilja allkoholtillstånd

SOC2
Övervägande om vård i annat hem än det egna forifarande behövs
Dnr 2013.0900.75 1
Beslut av vård- och ornsorgsutskottet 20 13-09-16, § 100 Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL

SOC 24
Beslut i fråga om ansökan hos Iänsrätt om vård enligt LVM
Dnr 2013.0901.769
Beslut av vård- och omsorgsutskottet 2013-09-16, § 98 Ansökan om vård enligt LVM

Dnr 20 13.0902.769
Beslut av vård- och omsorgsutskottet 2013-09-16, § 99 Ansökan om vård enligt LVM

SOC 86
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Dm- 20 13.0730.002
Beslut av mottagningssekr Susanne Backström 20 13-08-27, avseende godkännande av en
faderskapsbekräftelse

Beslut av mottagningssekr Susanne Backström 2013-09-05, avseende godkännande av en
faderskapsbekräftelse

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anmälda delegationsbeslut

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 188 Dnr2013.0098.002

Delgivningar

Arbetsmarknadsdepartementet
130827 Meddelande om Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till
kornmunerna/Dnr 2013.0836.133

Ekomuseum bergslagen
130916 Protokoll från styrelsemöte 201 3-09-06/Dnr 2013.0447.106

Landstinget Västmanland
130927 Minnesanteckningar från Kollektivtrafikberedningen 201 3-09-23/Dnr 2013.0060.106

Migrationsverket
130905 Meddelande om beslut om tilldelning, boende asylsökande/Dnr 2013.0866.139

Skinnskattebergs kommun
130819 Redovisning av halvårsutfall saint prognos för statsbidrag nationella minoriteter/Dnr
2013 .0207. 132
1309023 Miljö- och byggnadsnänmdens protokoll 2013-09-19

Statistiska Centralbyrån, SCB
130926 Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet bidragsåret
2014, prel. utfall/Dnr 2013.0952.634

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 189 Dar 2013.0099.101

Övriga frågor

Angelique Nyström (fpl) ställer frågan vad läget är beträffande bredband.
Kommunchefen anför att strategidokumentet är på väg till ledningsutskottet för beredning och att
en tjänst för att utföra arbetet är anlitad och nu arbetar med frågan tillsammans med byalag och
allmänhet runtom i kommunen.

Angelique Nyström (fpl) ställer frågan vad läget är beträffande skolskjuts till skolan i Koisva.
Kon-imunchefen besvarar frågan.

Angelique Nyström (fpl) anför att bussförbindelsen mellan Hed och Fäma är dålig och bör
förbättras.
Ordföranden anför att denna sträcka är svår att få till reguljärt i tidtabellen då avgångar och
ankomster ska anpassas till anslutande buss och tåg.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) tackar avgående kommunchef Leena Berglund å
kommunens vägnar för tiden som kommunens högsta tjänsteman.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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