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§ 190 Dnr2013.0362.042

Delårsbokstut per 201 3-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2013-08-3 1 har upprättats och ska godkännas av koninrnnfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 183,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Delårsbokslutet visar ett överskott gentemot budget med 5 062 tkr.
Kommunstyrelsens verksamheter har sammantaget ett överskott jämfört med budget på 1 836 tkr.
Kommunledningen visar ett underskott med minus 248 tkr och sektor kultur och fritid ett överskott
på 107 tkr jämfört med budget. Sektor näringsliv och utveckling har ett underskott på minus 177 tkr
och sektor samhälisskydd och beredskap visar ett överskott med 669 tkr. Sektor teknik och service
har ett underskott med minus 989 tkr för perioden. Sektor barn och utbildning har ett större överskott
med 4 175 tkr för perioden samt sektor vård och omsorg visar på ett underskott med minus 1 701 tkr
jämfört med budget för perioden.
Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott med 113 tkrjämfört med budget.
Revisionen har ett överskott med 102 tkr för perioden.
Valnämnden och överförmyndarverksamheten följer i stort budget för perioden.
Skatteintäkter och skatteutjämning beräknas ge ett överskott på 1 400 tkr gentemot budget för
perioden.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Tony Bölja (s), Vanja Leneklint (fpl), Seija Ojala (s), Pernilla
Danielsson (m), Carina Såndor (fpl) och Lars Andersson (s).

Tony Bölja (s) ställer en fråga om överskottet för barn och utbildning, och får svaret att de
interkommunala ersättningarna betalas under fjärde kvartalet.

Vanja Leneklint (fpl) anför att det i personalbilagan talas om arbetslösheten men inte om hur det ser
ut för Skirmskatteberg.

Seija Oj ala (s) ställer frågan hur det ligger till med måluppfyllelsen om ny kontoplan och utbildning,
och får svaret att utbildning nu pågår och att ny kontoplan lanseras 1 december, allt enligt plan.
Hon anför vidare att det är bra att sjukfrånvaron bland yngre personal har gått ner, men att man inte
ska nöja sig med detta, samt att det vore bra om sjukfrånvaron också redovisas i kostnader framöver.

Pernilla Danielsson (m) anför angående överförmyndarens verksamhet, att texten “. . .och är således
inte längre utskrivna från Smedjan”, bör vara “...och är således utskrivna från Smedjan”.
Hon ställer vidare frågan, angående måluppfyllelsen, hur kommentarerna ska tolkas, särskilt till den
aktivitet som inte är genomförd.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 190 forts. Dnr2013.0362.042

Carina Sindor (fpl) föreslår, med instämmande av Lars Andersson (s), att frågor och kommentarer
som anförs bör tas om hand i någon typ av kommentar till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar

att delårsbokslutet omgående kompletteras med svaren på ställda frågor och kommentarer till det
tidigare anförda

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

g godkänna delårsbokslut per 2013-08-3 1 och lägga detta till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 191 Dnr2013.0752.003

Utvärdering av “Arvodesreglemente för förtroendevalda”

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 58, ska utvärdering av tillämpningen av
reglementet göras efter år 2012. Reglementet har då varit i bruk under ett kalenderår. En rapport
angående den praktiska tillämpningen överlänmades till ledningsutskottet 2013-02-19, och utskottet
beslutade att ett förslag till förändringar skulle arbetas fram.
Förslaget har nu varit på remiss till de politiska partierna, och ett remissvar har inkommit.
Det föreligger även ett ändringsförslag från förvaltningen som avser en punkt i förslaget till
förändringar.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-12-11, § 186,
att kommunsekreteraren lämnar en skriftlig rapport angående den praktiska tillämpningen av
reglementet till utskottets sammanträde den 19 februari 2013, samt
att ärendet därefter överlämnas som remiss till de politiska partierna

Ledningsutskottet beslutade 20 13-02-19, § 30,
att kommunsekreteraren framlägger ett förslag till förändringar i Arvodesreglementet till
ledningsutskottet den 23 april 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013- 08-13, § 131,
att förslaget överlämnas på remiss till de politiska partierna i kommunen för yttrande
att remissyttranden ska vara kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 180, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslag till förändringar i “Arvodesreglemente för förtroendevalda” § 1, §3, och §4
att godkänna upprättat ändringsförslag angående förslaget gällande § 4c) och 4g) i reglementet

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), och yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att godkänna förslag till förändringar i “Arvodesreglemente för förtroendevalda” § 1, §3, och §4

att godkänna upprättat ändringsförslag angående förslaget gällande § 4c) och 4g) i reglementet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 192 Dm- 2013.0965.042

Finansiell analys för Skinnskattebergs kommun 2012

Ekonomichefen kommenterar den rapport som delades ut vid förra sammanträdet.

Ekonomichefen föredrar ärendet. Analysen är beställd från Kommunforskning i Väst, som hanterar
statistikmaterial så att det är möjligt att göra jämförelser och få en omvärldsbild, vilket är syftet med
rapporten.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl) och Lena Lovén-Rolén (s).

Carina Såndor (fp!) ställer frågan om likviditeten som blivit sämre, och får svaret att när finansiering
av investeringar sker med egna medel så sjunker likviditet och soliditet. Skinnskattebergs kommun
har investerat mest i länet i förhållande till nettokostnaderna, och det får då dessa effekter.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna
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§ 193 Dnr2013.0013.042

Ny budgetram 2014 för Skinnskattebergs kommun

Kommunfulln-iäktige beslutade 2013-05-13, § 19, enligt kommunstyrelsens förslag, att fastställa
budgetram för år 2014 enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4350 invånare
- resultatkravet beräknas på 2 % av skatteintäkter och utjänmingsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetram för den totala verksamheten ska vara 205,685 mkr
- utvecklingsmedel avsätts med 1 mkr

Budgetberedningen föreslår, efter att årets budgetarbete slutförts, att budgetramen för 2014 ska
fastställas enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4375 invånare
- resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetrarn för den totala verksamheten ska vara 209,687 mkr

Ordföranden föredrar ärendet.

Ekonomichefen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja (s) och Lars Andersson (s).

Tony Bölja (s) ställer en fråga angående anslagna medel för drift av LSS-boende, som besvaras.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att fastställa budgetram för år 2014 enligt följande

- invånarantalet beräknas till 4375 invånare
- resultatkravet beräknas på 0,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag
- skattesatsen beräknas på 22,51 kr
- budgetrarn för den totala verksamheten ska vara 209,687 mkr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskati
rniun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 20 13-1 1-12 Sid. 196

§ 194 Dnr2013.1012.225

Verksamhetspian 2014 för energi- och klimatrådgivning

Verksamhetspian för 2014 fmris upprättad och ska beslutas av kornrnunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 13-10-24, § 85, föreslå kommunstyrelsen
att anta förslaget till verksamhetspian 2014 för energi- och klimatrådgivning

Tommy Sunvisson (s) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag

att anta förslaget till verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 195 Dnr2013.0982.036

Tillgänglighet till hållbar IT — projekt

Enligt ordförandebeslut daterat 20 12-09-24 ska Skinnskattebergs kommun delta i projektet Digital
agenda för Västra Mälardalen, och ansökan länmades samma dag till ERUF Mål 2 Ostra
Mellansverige. Projektet är ett strategiskt och strukturerat samarbete för utbyggnad av robust
bredband i de samverkande kommunerna. Projektet är i linje med kommunens planer och mål vad
gäller bredbandsutbyggriad.
Beslut har 2012-12-11 utfärdats av Strukturfondpartnerskapet Ostra Mellansverige, som innebär att
detta är ett av fyra beviljade projekt som tillsammans får 6,8 mkr i EU-stöd.

Ordföranden avger 20 13-02-05, § 15, rapport angående detta, och kommunstyrelsen beslutade då
att medel till projektet tas från kontot ej nyttjade utvecklingsmedel med kr 90 300 för år 2013 och
med kronor 10000 för 2014.

Det är nu aktuellt med en utökning av projektet med ett delprojekt benänmt Tillgänglighet till
hållbar IT. Samtliga kommuner i länet kommer att bli delaktiga i detta. För de 75 000 kr som blir
Skinnskattebergs medfinansiering, erhålls en kartläggning av täckningskontrollen på mobilnäten
samt att kommunen tar del av de övriga tretton aktivitetema som beskrivs i ansökan.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 172, föreslå kommunstyrelsen
att anslå 75 000 kr till projektet “Tillgänglighet till hållbar IT”

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (m) och yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att
projektet ska finansieras med utvecklingsmedel.

Kommunstyrelsen beslutar

att ledningsutskottets delegationsrätt att besluta om utvecklingsmedel tas tillbaka av
kommunstyrelsen i detta ärende

att anslå 75 000 kr till projektet “Tillgänglighet till hållbar IT” att tas från kontot utvecklingsmedel

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 196 Dm- 2013.0967.008

Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren för verksamhetsåret 2014

Ansökan om bidrag på 25 000 kronor för verksamhetsåret 2014 har inkommit från
Brottsofferjouremas riksförbund. Brottsofferjouren i Västerås är en förening som funnits sedan 1989
och fihialen i Fagersta som verkar i Fagerstas, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner startades i
september 2009.

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v) och Roger Ingvarsson (s).

Roger Ingvarsson (s) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-10-28, § 123, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja 25 000 kr till Brottsofferjourens verksamhet 2014
att bjuda in Brottsofferjouren till ett sammanträde i kommunstyrelsen för att informera

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att bevilja 25 000 kr till Brottsofferjourens verksamhet 2014

att bjuda in Brottsofferjouren till ett sammanträde i kommunstyrelsen för att informera
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§ 197 Dnr2013.1008.106

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för Män i Västmanland
verksamhetsåret 2014

Ansökan om bidrag på 15 700 kronor för verksamhetsåret 2014 har inkommit från Kriscentrum för
Män i Västmanland.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-10-28, § 124, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja 15 700 kr till Kriscentrum för Män i Västmanland under förutsättning att övriga
kommunen beviljar medel enligt föreslagen finansiering

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v) angående förutsättningarna som föreslås angående övriga
kommuner.

1 övrigt yttrar sig Roger Ingvarsson (s) och Vanja Leneklint (fpl).

Roger lngvarsson (s) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag.

Vanja Leneklint (fpl), med instämmande av Inger Daimar (v), anför att det är viktigt att information
om att Kriscentmm för Män finns, vilket med fördel kan skrivas om i 0222:an.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att bevilja 15 700 kr till Kriscentrnm för Män i Västmanland under förutsättning att övriga
kommunen beviljar medel enligt föreslagen finansieringsmodell

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 198 Dnr2012.0445.450

Prövning av beslut gällande avgifter för sophämtning

En skrivelse med begäran om prövning av tekniska utskottets beslut 202-02-15, § 11, gällande
avgifter för sophämtning, har inkommit från Skinnskattebergsbostäder AB.
1 skrivelsen görs även en hemställan om att Skinnskattebergs kommun fattar beslut i enlighet med
denna skrivelse.
Sektorchef teknik och service föreslår i en tjänsteskrivelse att Skinnskattebergsbostäder delges det
underlag som presenteras i tjänsteskrivelsen och att ärendet därmed avslutas.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-06-19, § 90,
att uppdra till förvaltningen att hantera skrivelsen och analysera och tolka de lagparagrafer som
hänvisas till
att ärendet åter tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2012

Tekniska utskottet beslutade 20 13-10-24, § 87, föreslå kommunstyrelsen
att Skinnskattebergsbostäder AB delges beslutsunderlaget och att ärendet därmed avslutas

1 ärendet yttrar sig Tonimy Sunvisson (s) och Pemilla Danielsson (m).

Tommy Sunvisson (s) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Pemilla Danielsson (s) anför att hon har väckt frågan om översyn av kommunens regler till nästa
sammanträde i tekniska utskottet.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag

att Skinnskattebergsbostäder AB delges beslutsunderlaget och att ärendet därmed avslutas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 199 Dnr2013.1033.294

Regler för tilldelning av bostäder i kommunens fastighetsbestånd

Sektorchef teknik och service föreslår i en tjänsteskrivelse att regler för tilldelning av bostäder
behöver fastställas. Kommunens bostadsbestånd är nu fullt uthyrt och en besvärlig kösituation har
uppstått. Tilldelning av lediga lägenheter sker idag med hänsyn till kötid samt viss individuell
prövning. 1 den bristsituation som uppstått är det viktigt att tilldelning av de disponibla lägenheter
kommunen äger och förvaltar, sker efter fastställda rutiner.
Regler för tilldelning av bostäder i kommunens fastighetsbestånd finns nu upprättade och ska
beslutas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 13-10-24, § 86, föreslå kommnunstyrelsen
att anta förslag till Regler för tilldelning av bostäder i kommunens fastighetsbestånd

Seija Oj ala (s) yttrar sig och yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt tekniska utskottets förslag

att anta förslag till Regler för tilldelning av bostäder i kommunens fastighetsbestånd

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 200 Dnr 20 13.0566.042

Budget 2014 och plan 2015-2016 för Skinnskattebergs
kommun

Förslag till budget 2014 och verksarnhetsplan 2015-2016 för Skinnskattebergs kommun har
upprättats och ska beslutas av kommunfullmäktige.

Budgetberedningen föreslår

kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona
årsarvodet för uppdrag som ordförande i valnämnden höjs till 25 000 kr

att årsarvodet för uppdrag som vice ordförande i valnämnden skall vara 5 000 kr
att övrigt arvode/förrättningsarvode utgår med halvt arvodesbelopp vid konferens,
informationsmöte och studiebesök

övrigt arvode/förrättningsarvode utgår med halvt arvodesbelopp vid studieresa och kurs som rör
kommunal angelägenhet
att arvoden och ersättningar enligt bilaga till Arvodesreglementet i övrigt ska vara oförändrade

partistödet i form av grundstöd per parti med 15 000 kr per parti och mandatstöd
med 2 000 kr per mandat i fullmäktige skall vara oförändrat
att revisionens budget skall vara 388 tkr

miljö- och byggnadsnämndens budget skall vara 3 894 tkr
att valnämndens budget skall vara 345 tkr
att överförmyndarens budget skall vara 625 tkr

i övrigt godkänna upprättat förslag till priser och taxor
att i övrigt godkänna upprättat förslag till driftbudget
att i övrigt godkänna upprättat förslag till investeringsbudget

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 185,
att en bearbetning i syfte att formulera budgetberedningens förslag på sedvanligt sätt ska göras av
förvaltningen och ordföranden inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 november
att i övrigt till kommunstyrelsen överlänina förvaltningens förslag till budget 2014 kompletterat med
förslaget till korrigeringar

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Nettan Roth (v), Tony Bölja (s), Lars Andersson (s), Carina Såndor (fpl), Fredrik
Skog (v), Roger Tngvarsson (s), Angelique Nyström (fpl), Pemilla Danielsson (m), Seija Ojala (s),
och Tommy Sunvisson (s).

En ingående diskussion sker.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk/3%



Skinnskateb
4miiun

Sammantradesprotokoll
Kornrnunstyrelsen 2013-11-12 Sid. 203

§ 200 forts. Dnr2013.0566.042

Carina Sindor (fpl) yrkar
att årsarvodet för uppdrag som ordförande i valnämnden höjs till 25 000 kr för valåret
att årsarvodet för uppdrag som vice ordförande i valnämnden skall vara 5 000 kr för valåret
att övrigt arvode/förrättningsarvode utgår med halvt arvodesbelopp vid konferens,
informationsmöte och studiebesök
att övrigt arvode/förrättningsarvode utgår med halvt arvodesbelopp vid studieresa och kurs som rör
kommunal angelägenhet
att arvoden och ersättningar enligt bilaga till Arvodesreglernentet i övrigt ska vara oförändrade
att partistödet i form av grundstöd per parti med 15 000 kr per parti och mandatstöd
med 2 000 kr per mandat i fullmäktige skall vara oförändrat
att kostnaderna för revisionen, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndaren
ska anges i nettokostnader
att medel till oppositionsråd anslås med 20% av kommunalrådsarvodet, att tas inom ram för konto
kommunstyrelsen
att i övrigt godkänna upprättat förslag till taxor och priser
gt i övrigt godkänna upprättat förslag till driftbudget
att i övrigt godkänna upprättat förslag till investeringsbudget

Fredrik Skog (v) yrkar avslag på Carina Såndors (fpl) förslag att anslå medel till oppositionsråd 20%,
samt yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Pemilla Danielsson (rn) anför att sotningstaxorna bör finnas med i budgetbilagan Taxor.

Lars Andersson (s) yrkar att kostnaderna för revisionen, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden
och överförmyndaren stryks i budgetberedningens beslutsförslag eftersom de ingår i
budgetunderlaget.

Sammanträdet ajoumeras för överläggningar på begäran av Seija Ojala (s).

Sammanträdet återupptas.

Lars Andersson (s) anför att majoriteten stödjer Fredrik Skogs (v) avslagsyrkande om oppositionsråd
20%, yrkar bifall till Lars Anderssons (s) yrkande att kostnaderna för revisionen, miljö- och
byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndaren stryks i beslutssatsema, samt att i övrigt yrkar
bifall till budgetberedningens förslag.

Tony Bölj a (s) yrkar bifall till Lars Anderssons (s) framlagda yrkanden från majoriteten.

Carina Såndor (fpl) anför att oppositionen yrkar bifall till Carina Såndors (fpl) tidigare anförda
yrkanden, samt föreslår att det i texten i budgeten ska framgå att de av fullmäktige bifallna
motionema om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till centrala Skinnskatteberg, om lekpark i
Färna och om parkeringsproblem vid Hemgården ska beaktas under 2014.

Tommy Sunvisson (s) anför att tekniska verksamheten arbetar med motionernas förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§200forts. Dnr2013.0566.042

Tommy Sunvisson (s) yrkar bifall till Lars Anderssons (s) framlagda yrkanden från majoriteten.

Ordföranden aj oumerar sammanträdet för att utforma förslag till propositionsordning.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ger förslag till propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Carina Siindors (fpl) yrkande att
arvode till ordföranden respektive vice ordföranden i valnämnden ska förtydligas till att gälla
valåret 2014, och finner frågan med ja besvarad.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller budgetberedningens två förslag
angående övrigt arvode/förrättningsarvode, och finner frågan med ja besvarad.

Ordförande ställer vidare frågan om kommunstyrelsen bifaller att texten i budgetberedningens
två förslag angående övrigt arvode/förrättningsarvode ändras till “minskas till ett halvt
basbelopp”, och finner frågan med ja besvarad.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Lars Anderssons (s) m. fl. yrkande att
kostnaderna för revisionen, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden och överförmyndaren
stryks 1 beslutssatserna, och finner frågan med ja besvarad.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Carina Sändors (fp!) yrkande att
medel till oppositionsråd anslås med 20% av kommunalrådsarvodet, att tas inom ram från
konto kommunstyrelsen.
Ordförande ställer vidare frågan om kommunstyrelsen bifaller Fredriks Skogs (v) m.fl.
avslagsyrkande gällande detsamma, och finner att Carina Såndors (fp!) yrkande att medel till
oppositionsråd anslås med 20% av kommunalrådsarvodet, att tas inom ram från konto
kommunstyrelsen, avslås.

Rolf Andersson (c), Carina Såndor (fpl), Vanja Leneklint (fpl), Heléne Jarno (fpl), Angelique
Nyström (fpl), Lars Carnbrand (oh) och Pemilla Danielsson (ni) reserverar sig till förmån för Carina
Såndors (fpl) yrkande.

Ordförande ställer frågan om det i texten i budgeten ska framgå att de av fullmäktige bifallna
motionerna om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till centrala Skinnskatteberg, om
lekpark i Färna och om parkeringsproblem vid Hemgården ska beaktas under 2014, och finner
frågan med ja besvarad.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen i övrigt kan godkänna budgetberedningens
förslag, och finner frågan med ja besvarad.

En diskussion om möjligheten att överlämna ett tydligare dokumentunderlag inför fullmäktiges
behandling av budgeten förs, men föranleder inget beslut på grund av den knappa tid som återstår i
ärendeberedningen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§200forts. Dnr2013.0566.042

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att kommunalskatten skall vara oförändrad 22:51 kronor per skattekrona

att årsarvodet för uppdrag som ordförande i valnämnden höjs till 25 000 kr under valåret 2014

att årsarvodet för uppdrag som vice ordförande i valnämnden skall vara 5 000 kr under valåret 2014

att övrigt arvode/förrättningsarvode minskas till ett halvt arvodesbelopp vid konferens,
informationsmöte och studiebesök

att övrigt arvode/förrättningsarvode minskas till ett halvt arvodesbelopp vid studieresa och kurs
som rör kommunal angelägenhet

att arvoden och ersättningar enligt bilaga till Arvodesreglementet i övrigt skall vara oförändrade

att partistödet i form av grundstöd per parti med 15 000 kr per parti och mandatstöd
med 2 000 kr per mandat i fullmäktige skall vara oförändrat

att de av fullmäktige bifallna motionema om gång-, cykel- och ridväg från Plöjningen till centrala
Skinnskatteberg, om lekpark i Fäma och om parkeringsproblem vid Hemgården ska beaktas under
2014

att i övrigt godkänna upprättat förslag till taxor och priser

p i övrigt godkänna upprättat förslag till driftbudget

att godkänna upprättat förslag till investeringsbudget
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§ 201 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 totalentreprenaden.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-06-19, § 88,
att upphandlingen av ombyggnad av Solrosen till LSS-boende avbryts
att en behovsanalys görs och ett nytt programarbete inleds

rapport lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2012

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 174,
att överlämna ärendet för fortsatt beredning till tekniska utskottet respektive vård- och
omsorgsutskottet
att ärendet ska återkomma berett till kommunstyrelsens första sammanträde 2013

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

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-1 6, § 5, föreslå kommunstyrelsen
att nuvarande Sotvretsgården rivs, och att nybyggnation av nytt LSS-boende sker på samma plats,
samt att ett antal nya parkeringsplatser tillskapas

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-02-05, § 26,
att snarast påbörja projektering av nytt LSS-boende
att nuvarande Solrosen rivs och att nybyggnation av nytt LSS-boende sker på samma plats
att i 2014 års budget öka vård- och omsorgssektorns ram med 3 000 tkr enligt förslag i
långtidsbudgeten

Tekniska utskottet beslutade 20 13-05-15, § 50
att sektorchefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde den 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-06-12, § 63,
att sektorchefen fortsätter arbetet med LSS-boendet

Tekniska beslutade 2013-09-18, § 73,utskottet föreslår kommunstyrelsen
att de föreslagna handlingarna kan ligga till grund för anbudsförfrågan beträffande totalentreprenad
för LSS-boende på Bårestad 1:2, fd Solrosen
att entreprenadförfrågan kommer att villkoras erforderliga politiska beslut samt tilldelning av
ekonomiska medel

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95 forts. Dnr.2013.0760.789

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-10-08, § 164,
att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning
gt direktiv till beredningen är att arbeta fram ett förslag till totalentreprenad med en beskrivning avobjektet och kravspecifikation med angivande av bland annat politiska mål, miljökrav osv., i syfteatt gå ut med anbudsförfrågan för att få in olika förslag
att beredningen ska ske skyndsamt med förslag till kommunstyrelsens sammanträde den 12
november 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-10-24, § 82,
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag enligt kommunstyrelsens direktiv, och att
förslaget lämnas direkt till kommunstyrelsens sammanträde den 12 november

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-06, § 95, föreslå kommunstyrelsen
att förelagt material utgör underlag för totalentreprenadsförfrågan
att till förfrågningsunderlaget tillföra möjlighet till sidoanbud med en traditionell taklösning
att slutkostnadskalkylen baserad på vinnande anbud ska vara underlag för investeringsbeslut
att investeringsbeslut ska tas i början av 2014

1 ärendet yttrar sig Tommy Sunvisson (s), Fredrik Skog (v), Nettan Roth (v), Carina Såndor (fpl),Lars Andersson (s), Seija Ojala (s), Pernilla Danielsson (m), Inger Daimar (v), Vanja Leneklint (fpl),Tony Bölja (s), Roger Ingvarsson (s), Rolf Andersson (c), Ulf Kjellin (c), Angelique Nyström (fpl)och Lena Lovén-Rolén (s).

Tommy Sunvisson (s) yrkar bifall till tekniska utskottet förslag.

Fredrik Skog (v) yrkar återremiss till tekniska utskottet för ytterligare beredning. Förslaget är intetillräckligt. Den presenterade kostnadskalkylen är långt utöver av fullmäktige anvisade medel, ochdet saknas konsekvenser beskrivna, som till exempel ökade kostnader för driften som detta medför.Förslaget ska visa vad som är möjligt att erhålla för de anvisade 11 mkr och kommunstyrelsens
uppdrag ska genomföras grundligt och mer nyanserat än hittills. Det saknas politiska bedönmingar avomsorgssektorns behov och tekniska sektorns behov. Många kommuner har byggt LSS-boenden ochdet finns regler från boverket.

Carina Såndor (fpl) tar upp en diskussion om kommunstyrelsens direktiv och hur förvaltningen
arbetat för att ge de tre alternativ som tjänsteskrivelsen beskriver.

Lars Andersson (s) har undersökt om det är möjligt att få in fler sidoanbud för att minska
kostnaderna, men att effekterna är jämförelsevis små.

Pemilla Danielsson (m) anför att det största problemet är att vi inte projekterar före en byggnation,
och då blir det fråga om antaganden om kostnaderna. Först när man går ut med anbud får man svaretvilka kostnaderna kan bli, och då måste beslut om byggnation omprövas.

Inger Daimar (v) anför att LSS-boendet inte har diskuterats politiskt i vård- och ornsorgsutskottet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95 forts. Dnr.2013.0760.789

Nettan Roth (v) yrkar bifall till Fredrik Skogs (v) yrkande om återrerniss.

Sammanträdet ajoumeras för överläggningar på begäran av Vanja Leneklint (fpl).

Sammanträdet återupptas.

Carina Såndor (fpl) yrkar bifall till Fredriks Skogs (v) yrkande om återremiss.

Inger Dairnar (v) anför att det är viktigt att vård- och ornsorgsutskottet får möjlighet att diskutera
kostnaderna och ges möjligheten att väga förslag mot varandra.

Rolf Andersson (c) anför, med instämmande av Inger Dairnar (v), Vanja Leneklint (fpl) och
Angelique Nyström (fpl), att boverkets standardnormer kan vara en grund att utgå från för att göra
ett förslag.

UlfKjellin (c) anför att det finns många nybyggda boenden i omvärlden att titta på.

Toiruny Sunvisson (s) anför att det finns möjlighet att hos boverket söka bidrag i efterhand om viss
villkor är uppfyllda.

Ordförande ställer proposition på tekniska utskottets förslag med Tommy Sunvissons (s)
bifallsyrkande mot Fredrik Skogs (v), med bifall av Carina Såndor (fpl), yrkande om
återremiss.
Ordförande ställer därvid frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer vidare frågan om ärendet ska återremitteras till tekniska utskottet, och
finner att ärendet ska återremitteras.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning

Sammanträdet ajourneras för lunchpaus.
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§ 202 Dnr 2013.0997.101

Rutin för “efter samråd” före beslut enligt kommunstyrelsens
delegationsordn ing

Enligt kommunstyrelsens beslut 2012-10-30, § 151, uppdrogs till förvaltningen att verkställa
översyn och upprättande av rutiner och dokument enligt upprättat tjänstemannaförslag. Punkt 4 är
att en rutinbeskrivning ska upprättas för hur “efter samråd” ska ske innan beslut tas enligt
delegationsordningen.

Förslag till rutin finns nu upprättad och ska beslutas av kommunstyrelsen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 20 13-10-22, § 176, föreslå komrnunstyrelsen
att ett förtydligande av texten i rutinbeskrivningen görs med “att delegaten informerar och för
dialog med den part som ska samrådas med”
att före delegationsbeslut av kommunchefen om tillsättning av tjänst som
sektorchef/avdelningschef, enligt delegation P 8, ska personalutskottet utse tre ledamöter att delta
som intervjugrupp vid urvalet av kandidater
att i övrigt fastställa rutinen enligt upprättat förslag

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att ett förtydligande av texten i rutinbeskrivningen görs med “att delegaten informerar och för
dialog med den part som ska samrådas med”

att före delegationsbeslut av kommunchefen om tillsättning av tjänst som
sektorchef/avdelningschef, enligt delegation P 8, ska personalutskottet utse tre ledamöter att delta
som intervjugrupp vid urvalet av kandidater

att i övrigt fastställa rutinen enligt upprättat förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 203 Dnr2013.1090.002

Underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen — justering

Tidigare beslutat underskriftbernyndigande för kornmunstyrelsen, 20 12-10-30, § 135
ska justeras med anledning av personalförändringar, enligt det som följer.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att kommunchef Nima Poushin, ekonomichef Mikael Eriksson, redovisningsekonom Agneta Lind
eller ekonom Bibbi Nylander, att två i förening eller var för sig i förening med assistent Birgitta
Karlsson underskriva anvisningar å kommunens bankräkningar och plusgirokonton

att redovisningsekonom Agneta Lind och ekonomichef Mikael Eriksson var för sig eller genom
ombud ska anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol

att kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) och förste vice ordföranden Fredrik Skog (v)
båda tillsammans eller var för sig i förening med kommunchefNima Poushin, ekonomichef Mikael
Eriksson och sektorchef teknik och service Arne Hjorth underteckna följande handlingar—

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och mottagande av
gåva avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal, övriga handlingar i
ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där kommunen är part,
skuidförbindelser å lån som upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden
fullmäktige beslutat om

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-10-22, § 179, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa underskriftbemyndigande enligt förslag

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna upprättat förslag till underskriftbemyndigande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 204 Dnr2013.0501.106

Förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö

Den 13juni 2013 godkände en extra bolagsstämma för VafabMiljö AB förslaget att rekommendera
ägarkommunerna att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB till
Kommunalförbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget överförs till
kommunalförbundet.
Utvärderingen som ligger till grund för förslaget till ombildning är onifattande och har genomförts
under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Konmiunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 49, enligt kommunstyrelsens förslag bland annat
att förslaget till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt reglemente för
direktionen, antas

En revidering av förbundsordningen för det nya kommunalförbundet föreslås efter ett nyligen
genomfört ägannöte i Vafab. Andringsförslaget innebär smärre förändringar i lydelsen i § 3 och § 17
i förbundsordningen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-1 1-06, § 191, föreslå konrnunfullmäktige
att godkänna de föreslagna förändringarna i förbundsordningen

Ordföranden redogör för de två smärre förändringar som föreslås.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige

att godkänna de föreslagna förändringarna i förbundsordningen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§205 Drn-2013.1119.I01

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag

Enligt konirnunfullrnäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges
ordinarie novembersarn.manträde redovisa de motioner och medborgarförslag som då inte är
färdigberedda.
Enligt 5 kap.33 § i Konirnunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom sanmia tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller rnedborgarförslaget från
vidare handläggning.
En redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag finns nu upprättad.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att lägga redovisningen av ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 206 Dnr2013.0932.006

Sammanträdesschema 2014

Kommunstyrelsen har att årligen fastställa sarnmanträdesscherna för nästkornmande år,
Komrnunfullmäktige, 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.
Nytt förslag till sammanträdesschema med arbetsordning och sammanträden 2014 samt tidsplan för
boksluts- och budgetarbete 2014 har upprättats.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-08, § 177,
att återremittera ärendet till ledningsutskottet för ytterligare beredning

Ledningsutskottet beslutade 2013-10-22, § 178, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till arbetsordning och sammanträden 2014 för kommunstyrelsen och utskott
att godkänna förslaget till tidsplan för boksluts- och budgetarbete 2014

Ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslaget till sammanträden för kommunfullmäktige 2014

1 förslaget som föreslås ligger kommunfullmäktiges sammanträde i sportlovsveckan och
kommunstyrelsens sammanträde i påsklovsveckan.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (fpl) och föreslår att dagar för sammanträden anpassas till att inte
äga rum på de ferier som skolan har under terminstid.

Ordföranden föreslår att schemat för sammanträden i utskott, kommunstyrelse och fullmäktige
flyttas en vecka bakåt i tiden så att fullmäktiges sammanträde äger rum i veckan före
sportlovsveckan.

Kommunstyrelsen beslutar

att schemat för sammanträden i utskott, kommunstyrelse och fullmäktige flyttas en vecka bakåt i
tiden så att fullmäktiges sammanträde ligger veckan före sportlovsveckan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 206 forts. Dnr 20 13.0932.006

att i övrigt godkänna förslaget till arbetsordning och sammanträden 2014 för kommunstyrelsen och
utskott

att utskotten beslutar sina respektive dagar och tider

att godkänna förslaget till tidsplan för boksluts- och budgetarbete 2014

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige

att förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige 2014 är 17/2, 29/4, 16/6, 8/9, 17/11 och 15/12

Carina Såndor (fpl) önskar tillföra protokollsanteckning, vilket godkännes av ordföranden.

Jag anser inte att det är bra att sammanträdestiderna förläggs på skollovdagar såsom sportiov, påskiov och
höstlov med anledning av att det inte ger goda förutsättningar för förtroendevalda med barn i skolan att delta
på möten. Skolans regler medför inte heller att elever får ledigt under andra tider än lovdagar, vilket kan
innebära att familjer väljer att ta semester just under skollovsdagar.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 207 Dnr.2012.001l.106

Översyn av regler för kostnadsfördelning, NVU — rapport

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04 § 186, enligt ledningsutskottets förslag
att en tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan
de tre medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, avseende den totala
kostnadsfördelningen inom förbundet att tjänstemannagruppen ska bestå av
kommunchef/kanslichefer samt ekonomichefer från respektive kommun
att gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar senast den 1 april 2013

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 12-1 1-20, § 169, föreslå komniunstyrelsen
att en tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan
de tre medlemskommunerna avseende den totala kostnadsfördelningen inom förbundet
att tjänstemannagruppen ska bestå av kommunchef/kanslichefer samt ekonomichefer
från respektive kommun
att gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar senast den 1 april 2013

Kommunstyrelsen beslutade 20 12-12-04 § 186, enligt ledningsutskottets förslag
att en tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan
de tre medlemskommunerna avseende den totala kostnadsfördelningen inom förbundet
att tjänstemannagruppen ska bestå av kommunchef/kanslichefer samt ekonomichefer
från respektive kommun
att gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar senast den 1 april 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 93,
att frågan diskuteras i partierna för att sedan åter lyftas på ledningsutskottets
kommande möte

Ledningsutskottet beslutade 20 13-10-22, § 174, föreslå kommunstyrelsen
att tjänstemannagruppens uppdrag enligt komrnunstyrelsens beslut 20 12-12-04, § 186 är slutfört
att ärendet därmed avslutas

Ordföranden redogör för att en genomlysning ska ske av NVU under år 2014 utifrån alla
medlemskommunernas intressen, som ett gemensamt uppdrag från kommunstyrelseordföranden i
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m).

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att tjänstemannagruppens uppdrag enligt kommunstyrelsens beslut 20 12-12-04, § 186 är slutfört
att ärendet därmed avslutas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-1 1-12 Sid. 216

§ 208 Dnr2013.0449.10l

Svar på medborgarförslag om väntkur vid kommunhuset

Ett medborgarförslag om att sätta upp en väntkur vid kommunhuset har inkommit från Tage
Bergström, Skinnskatteberg.
Sektorchef teknik och service föreslår i en tjänsteskrivelse att medborgarförslaget avslås alternativt
anser det besvarat.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-13, § 26,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut och senare delgivning till
kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 117,
att ge förvaltningen i uppdrag att utfonna ett förslag till svar på medborgarförslaget

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § 90, föreslå kommunstyrelsen
anta förslaget till svar på medborgarförslaget

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja, Lars Andersson (s), och Seija Ojala (s).

Koinmunstyrelsen beslutar

att svaret förmedlas av kommunsekreteraren i linje med sektorchefens förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 209 Dm 2013.0936.101

Motion om skylt till kommunens fritidshem på Klockarbergsskolan

En motion med förslag om att konmiunen sätter upp en skylt som tydligt markerar var fritidshemmet
på Klockarbergskolan finns, har inkommit från Carina Såndor (fpl).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 65,
att remittera motionen till konmiunstyrelsen för beredning

Fredrik Skog (v) föreslår att förvaltningen yttrar sig i frågan och återkommer till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till förvaltningen för yttrande

att ärendet därefter återkommer till kommunstyrelsen för vidare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-11-12 Sid. 218

§210 Dnr2013.0937.101

Motion om att inrätta karriärtjänster

En motion med förslag om att Skinnskattebergs kommun inrättar karriärtjänsterna förstelärare
ochleller lektor från och med hösten 2014, har inkommit från Carina Sétndor (fpl), Pernilla
Danielsson (m) och Rolf Andersson (c).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 13-09-23, § 66,
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till förvaltningen för yttrande

tLärendet därefter återkommer till kommunstyrelsen för vidare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§211 Dnr2013.0934.10l

Motion om politikerrum

En motion med förslag om att frågan om politikerrum i kommunhuset snarast utreds, har inkommit
från Vanja Leneklint (fpl).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 67,
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionen till förvaltningen för yttrande

att ärendet därefter återkommer till konimunstyrelsen för vidare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 212 Dnr.2013.0786.l0l

Medborgarförslag om hundrastgårdar på strategiska p’atser

Ett medborgarförslag om att hundrastgårdar byggs på strategiska platser i Skinnskatteberg, har
inkommit från Tage Bergström, Skinnskatteberg.

Tidigare behandling av ärendet

Komrnunfullmäktige beslutade 20 13-09-23, § 62,
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut som därefter delgives
fullmäktige

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Angelique Nyström (fpl), Fleléne Jarno (fp!), Carina Sindor
(fpl), Tony Bölja (s) och Fredrik Skog (v).

Lars Andersson (s) föreslår att förslaget ska besvaras på samma sätt som förra gången ett sådant
förslag behandlades.

Angelique Nyström (fpl) med instämmande av Heléne Jarno (fpl) och Carina Sindor (fpl) yrkar
förslaget bereds vidare med kostnadsförslag och placering.

Tony Bölja (s), med instäminande av Fredrik Skog (v), yrkar bifall till Lars Anderssons (s) förslag.

Ordförande ställer proposition på Angelique Nyströms (fpl) m.fl. yrkande att förslaget bereds
vidare med kostnadsförslag och placering, mot Tony Böljas (s) m.fl. bifallsyrkande till Lars
Anderssons (s) förslag, och finner att förslaget ska besvaras på samma sätt som förra gången
ett sådant förslag behandlades.

Angelique Nyström (f1), Heléne Jamo (fpl), Carina Såndor (fl), Vanja Leneklint (fpl) och Lars
Carnbrand (ob) reserverar sig till förmån för Angelique Nyströms (fp!) m.fl. yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att förslaget ska besvaras på sanm-ia sätt som förra gången ett sådant förslag behandlades

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 213 Dnr.2013.0787.101

Medborgarförslag om anpassning av gingbanor

Ett medborgarförslag om att göra vissa anpassningar av gångbanor i Skinnskatteberg, har inkommit
från Tage Bergström, Skinnskatteberg.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 13-09-23, § 63,
att remittera medborgarförslaget till komrnunstyrelsen för beredning och beslut som därefter delgives
fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarförslaget till förvaltningen för yttrande

att ärendet därefter återkommer till kommunstyrelsen för vidare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§214 Dnr2013.0917.101

Medborgarförslag om arbetskläder för personal inom fritidshem
och förskola

Ett medborgarförslag om att all personal som arbetar inom fritidshern och förskola ska få
arbetskläder med kommunens logga, och att detta ska gälla både för inne- och utevistelse, har
inkommit från Susanne Karlsson i Färna.

Tidigare bchandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 20 13-09-23, § 64,
att rernittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut som därefter delgives
fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera medborgarförslaget till förvaltningen för yttrande

att ärendet därefter återkommer till kommunstyrelsen för vidare beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 215 Dnr2013.0096.10l

Ovriga rapporter

Den av komrnunstyrelsen utsedda rnigrationsgruppen har haft ett första möte där det diskuterades
möjligheten att anordna SFI-undervisning i Skinnskatteberg.
Migrationsverket håller information i Korpen ikväll den 12/11.

Ordföranden rapporterar att ledningsutskottet har haft planeringsdag den 11/11 med och ingående
diskuterat målstyrning och kommunens organisation.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporterna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§216 Dnr2013.0213.102

Valärenden

Kommunstyrelsen har att förrätta val till uppdraget som ledamot i VKL-beredningen Lärande och
arbetsmarknad, efier Karin Lindström (rnp).

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Tony Bölja (s) till uppdraget som ledamot i VKL-beredningen Lärande och arbetsmarknad,
efter Karin Lindström (mp)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 217 Dnr2013.0097.002

Delegationsbeslut
Förteckning över anmälda delegationsbeslut har upprättats och ska beslutas av kornmunstyrelsen.

Al
Bidrag till föreningar
Dnr 20 13.0654.002
Beslut av sektorchef Staffan Bergman om ersättning för skötsel av badplatser till Heds IF 10 000 kr
och Knäppmora AIK 12 000 kr, 20 13-09-26
Beslut av sektorchef Staffan Bergman om resterande anläggningsbidrag att betala till
Skinnskattebergs Sportklubb, 2013-10-07
Beslut av sektorchef Staffan Bergman om kulturminnesvårdsbidrag 10 000 kr för Röda Jorden, 20 13-
10-10

A2
Bostadsanpassningsbidrag
Dm 2013.0109.274, Dm 2013.0679.274, Dur 2013.0670.274, Dm 2013.0528.274
Beslut av kommunstyrelsens ordförande, 2013-10-29

Dm 2013.0134.274, Dm 2013.0680.274, Dm 2013.0850.274, Dm 2013.0860.274
Beslut av komrnunstyrelsens ordförande, 2013-10-30

A3
Erhållande av utvecklingsmedel
Dm 2013.1001.101
Beslut av ledningsutskottet, 20 13-09-17, § 154 om medel för fortsatt arbete med ny översiktsplan

A7
Brådskande ärenden (ordförandebeslut)
Dm 2013.0059.002
Beslut av komniunstyrelsens ordförande om beslut om skolskjuts, 20 13-10-10
Beslut av komniunstyrelsens ordförande om avtal med Teatennaskinen, 2013-10-11
Beslut av kommunstyrelsens ordförande om indraget uppdrag till kommunchef Leena Berglund,
2013-10-14

P19
Deltagande i kurser och konferenser
Dm 20 13.0227.002
Beslut av kommunchefen om sektorchefs Arne Hjorth deltagande i KH:s ledarforum i Sigtuna 22-
23/10, 2013-10-15

Dm 20 13.0226.002
Beslut av sektorchef Arne Hjorth om fastighetschefs Sam Hamberg deltagande i KH:s ledarforum i
Sigtuna 22-23/10, 2013-10-21

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-11-12 Sid. 226

§ 217 forts. Dnr 2013.0097.002

El
Upphandling av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel enligt upphandlings
och inköpspolicyn
Dnr 20 13.0782.002
Beslut av sektorchef A-ne Hjorth om att upphandling av rivning Prästgården 1:19 avbryts på grund
av otillräcklig konkurrenssituation, 2013-10-30
Beslut av sektorchef Arne Hjorth om att upphandling av rivning Bårestad 1:2 avbryts på grund av
otillräcklig konkurrenssituation, 2013-10-30

E2
Inköp av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel när avtal finns, överstigande
ett halvt basbelopp
Dnr 2013.0782.002
Beslut av sektorchef Arne Hjorth om beställning av ny belysning på Nyhammarsvägen

E3
Inköp av varor och tjänster inom ramen för budgeterade medel när avtal saknas
Dm- 2013.1083.002
Beslut av enhetschef Tom Myrland om leasing av en WW Transport skåp för 4264 kr per månad,
2013-10-23
Beslut av enhetschef Tom Myrland om inköp av fläkt till brunnslammottagare för 31 288 kr, 2013-
10-30

F28
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Dnr2013.0724.308, Dm- 2013.0749.308, Dm 2013.0897.308, Dnr 2013. 0992.308
Beslut av assistent Jane Pettersson, 20 13-09-30

SOC 86
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Dm 20 13.0730.002
Beslut av mottagningssekreterare Susanne Backström om godkännande, 2013-08-29

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m), Angelique Nyström (fpl), Lars Andersson (s), Fredrik
Skog (v), Tommy Sunvisson (s), Nettan Roth (v), Tony Bölja (s) och Carina Såndor (fpl).

Pernilla Danielsson (m) ställer frågor om ordförandebeslut att upphandla extra skolskjuts och om
beslut om att avbryta upphandling om rivning.

Angelique Nyström (fpl) ställer frågor om ordförandebeslut angående avtal med Teatermaskinen
samt om beslut att bevilja deltagande i konferens.

Kommunchefen yttrar sig.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 217 forts. Dnr 2013.0097.002

Beslut angående avtal med Teatermaskinen föranleder en diskussion i frågan.

Angelique Nyström (fpl) yrkar att P7 ordförandebeslut Beslut av kommunstyrelsens ordförande om
avtal med Teatermaskinen, 2013-10-11, inte ska godkännas.

Ordförande ställer proposition på Angelique Nyströnis (fpl) yrkande och finner att yrkandet
avslås.

Kommunstyrelsen beslutar

att förvaltningen vid nästa sammanträde avger en fullständig rapport över hur ärendet om avtal med
Teatermaskinen skötts

att godkänna anmälda delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk;‘



Skinnskaber
I1mihun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-11-12 Sid. 228

§ 218 Dnr 2013. 0098.002

Delgivningar

Fagersta kommun
131101 Dnr2013.0501.106
Kommunfullmäktige 20 13-10-29, § 96, Ombildande av Vafab Miljö AB till koniniunalförbundet
VafabMilj ö

Hallstahammars kommun
131011 Dnr2013.0501.106
Kommunfullmäktige 20 13-09-30, § 106, Bildande av kommunalförbund för avfallshantering

Intresseföreningen Bergsiaget
131016 Dnr2013.0111.106
Styrelsemöte, protokoll 130917-0918

Landstinget Vastmaniand
121002 Dnr 2013.0060.106
Kollektivtrafikberedningen, minnesanteckningar 2013-09-23

131010 Dnr 2013.1011.106
Kollektivtrafikmyndigheten (KTM), minnesanteckningar länsdeissamråd 2013-09-10

131023 Dnr2013.0205.106
Patientnärnnden, protokoll 2013-09-12

Liinsstyrelsen Västmanlands ian
130927 Dnr 2013.0964.539
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 20 14-2025

Migrationsverket
131031 Dnr2013J 107.139
Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn

Norbergs kommun
131017 Dnr2013.1012.101
Kommunfullmäktige 20 13-09-30, § 78, Besvarande av motion angående bildande av ett stor-NVU
131029 Dnr 2013.0370.531
Kommunstyrelsen, § 159, Inriktningsbeslut kollektivtrafikgruppen

Norra Västmanlands Samordningsförbund
131011 Dnr2013.0132.106
Styrelsesammanträde, protokoll 2013-09-09

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 218 forts. Dnr 2013. 0098.002

Regionförbundet Örebro
131009 Dnr2013.1002.319
Inbjudan till dialogmöte om Länstransportplan 20 14-2025

SmåKom
131030 Dm 2013.0239.106
Yttrande till näringsdepartementet ang. Effektivare bredbandsstöd SOU 20 13:47

Skinnskattebergs kommun
131028
Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 20 13-10-04
131009 Dm 2013.1009.106
Brottsförebyggande rådet, minnesanteckningar 2013-09-10
131028 Dm 2013.1079.101
Barn- och utbildningsutskottet, § 76, Information
131105
Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2013-10-24

Stockholms läns landsting
131001 Dnr2013.0977.141
RUFS 2010 — Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet, regional dialog om Regional
utvecklingspian för Stockholmsregionen, RUPS 2010, dess aktualitet och användbarhet

Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
131016
Befolkningsframskrivningar i Östra Mellansverige till år 2050

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§219 Dnr2013.1166.042

Begäran om överföring av investeringsmedel för kompletterande
arbeten vid Solrosens förskola

1 budget för 2012 reserverades 2 500 tkr för ombyggnad av fd Sotvretsgården till förskola
(Solgården). Arbetet visade sig bli betydligt dyrare än beräknat, och fullmäktige anvisade
därför ytterligare medel om 2 500 tkr för år 2012 enligt beslut 2012-06-11, § 58.
Sektorchefen begär nu i en tjänsteskrivelse att medel motsvarande outnyttjat utrymme för
år 2012 om 700 tkr tillförs för att slutföra arbetet.

Fredrik Skog (v) yrkar att investeringsmedel anvisas enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anvisa investeringsmedel om 700 tkr att tas ur rörelsekapitalet 2013.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 220 Dnr2013.0099.1O1

Övriga frågor
UlfKjellin (c) påminner om att det ikväll den 12/11 är Föreningsmässa i Sporthallen.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga om arbetet med bredband, som besvaras av ordföranden.

Angelique Nyström (fp!) ställer vidare en fråga om skolskjutsar, som besvaras av barn- och
utbildningsutskottets ordförande Stig Johansson (s). Utskottet har lagt uppdrag till förvaltningen
och ärendet ska vara avslutat 17/12.

Angelique Nyström (fpl) ställer vidare en fråga om hur det går med att ta fram en underhållspian
för bostadsfastigheterna, som besvaras av Fredrik Skog (v) och Tommy Sunvisson (s).

Angelique Nyström (fp!) efterfrågar att kommunen arrangerar julpynt i Skinnskattebergs centrum.

Angelique Nyström (fpl) påtalar att kallelse till extra sammanträde i tekniska utskottet har kommit
dagen före utsatt datum, vilket är oacceptabelt.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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