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Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll

20 13-12-17 Sid. 232

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 17 december 2013 kl. 08.30-11.00

Lars Andersson (s), ordf
Seija Ojala (s)
Stig Johansson (s)
Tony Bölja (s)
Nettan Roth (v)
Karin Lindström (mp)
Inger Daimar (v), tjänstgörande ersättare
Roger Ingvarsson (s), tjänstgörande ersättare

Rolf Andersson Cc)
Vanja Leneklint (fpl)
Heléne Jarno (fpl)
Angelique Nyström (f1)
Lars Carnbrand (ob)
Pemilla Danielsson (m)
Jan Lejon (fl), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Utses att justera:

Lena Lovén-Rolén (s), ersättare
Peter Gammelgård (v), ersättare
Ulf Kjellin (c), ersättare
Sture Bäcklund (m), ersättare
Lena Alexandersson (c), ersättare
Sam Hamberg, tf sektorchef teknik och service, § 221
Arne Hjorth, fastighetschef, § 222
Nima Poushin, kommunchef
Agneta C. Lundberg, komrnunsekreterare
Katarina Sobiman, nämndsekreterare

Heléne Jamo (fpl) och Nettan Roth (v)

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nettan Roth

Organ

S ammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-12-17

Datum fär
anslags uppsättande 2013-12-20

Förvaringsplats fbr
protokollet

Datum för
anslags nedtagande 2014-01-13

Beslutande

Plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande

Personal- och kansliavdelningen den 19 december 2013 kl. 08.30

Agn C. undberg

Lars Andersson

-..........Q)
Heléne Jarno

Paragrafer § 221- 239

Personal- och kansliavdelningen

Underskrift



Skinn’gi
ittWnun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 233

§ 221 Dnr2013.1274.031

Avtal med Teatermaskinen, rapport

Vid kon-ununstyrelsens sammanträde 2013-11-12, § 217, beslutades, angående delegationsbesiut A7
ordförandebeslut Beslut av kommunstyrelsens ordfZrande om avtal med Teatermaskinen, 2013-10-
11, att förvaltningen vid nästa sammanträde avger en fullständig rapport över hur ärendet om avtal
med Teatermaskinen skötts.

Tf sektorchef teknik och service avger rapport i ärendet.

Kommunchefen yttrar sig.

Pernilla Danielsson (m) yttrar sig och ställer en fråga som bevaras.

Koinmunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 222 Dnr2013.0747.432

Förfrågan om delfinansiering och huvudmannaskap för
ombyggnation av Liendammen

Länsstyrelsen i Västmanlands län önskar få besked om Skinnskattebergs kommun har
möjlighet att delfinansiera ombyggnationen av Liendammen. Det skulle även vara önskvärt att
kommunen agerar huvudman för byggnationen.

Tidigare behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 20 13-09-18, § 77,
avvakta med svaret till länsstyrelsen

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § 83, föreslå kommunstyrelsen
gj, delfmansiering inte är aktuellt

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-27, § 99. föreslå kommunstyrelsen
Skinnskattebergs kommun åtar sig huvudmannaskapet för ombyggnation av

Liendammen och därmed besvarar förfrågan från länsstyrelsen angående detta

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mp), Peter Gammelgård (v), Lars Andersson (s), Roger
Ingvarsson (s), Seija Ojala (s), Pemilla Danielsson (m), Ulf Kjellin (c), Inger Daimar (v), Tony
Bölja (s), Vanja Leneklint (fpl), Angelique Nyström (fpl) och Nettan Roth (v).

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Pernilla Danielsson Cm) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Ordföranden ajoumerar sammanträdet för överläggningar på begäran av Karin Lindström (mp).

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden sammanfattar den hittills förda diskussionen varefter den fortsätter.

Fastighetschefen yttrar sig och besvarar frågor.

Tony Bölja (s) yrkar, med instämmande av Karin Lindström (mp) och Angelique Nyström (fpl),
återremiss av ärendet till tekniska utskottet för vidare beredning för att belysa konsekvenserna av
ombyggnation och huvudmannaskap.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 222 forts. Dnr 20 13.0747.432

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att två yrkanden föreligger; dels
bifall till tekniska utskottets förslag och dels yrkande om återremiss.

Pernilla Danielsson (m) drar tillbaka sitt bifallsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet återremitteras till tekniska utskottet för vidare beredning för att belysa konsekvenserna
av ombyggnation och huvudmannaskap

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 223 Dnr2013.0362.042

Budgetuppföjning per 2013-10-31 med årsprognos

Budgetuppföljning per 2013-10-3 1 med årsprognos finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 193, ffireslå kommunstyrelsen
att lägga budgetuppfbljningen till handlingarna

Kommunchefen yttrar sig.

Enligt prognosen för helåret visar verksamhetens nettokostnader ett överskott med 322 tkrjämftirt
med budget. Skatteintäkter och utjämning är beräknad enligt senaste prognos från SKL och
förväntas ge ett överskott på 1 900 tkrjämfört med budget. Prognosen för helårsresultatet är 6 107
tkr vilket är en positiv avvikelse med 2 222 tkr jämfört med budget. Löneölcningar ingår numera i
den ram som verksamheterna har i driftredovisningen.
En sammanställning av investeringsuppföljningen har upprättats med bokförd kostnad av 2 700 1kr.
Årsprognosen över investeringarna är på 5 590 tkr.
Beträffande anslag av utvecklingsmedel inklusive APA-medel finns det för perioden politiska
beslut om 1 375 tkr och redovisade kostnader på 673 tkr.

Kommunchefen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (s), Inger Daimar (v), Lars Andersson (s), Karin Lindström
(mp), Angelique Nyström (fpl), Vanja Leneklint (fpl), Nettan Roth (v), Seija Oj ala (s) och Tony
Bölja (s).

En diskussion om icke genomförda investeringar sker, då uppföljningen visar att den bokförda
kostnaden är 2 700 tkr mot årsprognosen 5 590 tkr. Detta gäller särskilt sektor teknik och service.
En av förklaringarna kan vara bemanningsproblemen vid upphandlingsenheten i Avesta.
Beställningar har gjorts men inte effektuerats. En annan fdrklaring är att vissa investeringar blivit
mindre kostsamma än budgeterat eller genomförts med andra medel.

Angelique Nysttim (fpl) yrkar att det ska finnas kommentarer vid stora avvikelser mot budget.

Kommunstyrelsen beslutar

g det i fortsättningen ska finnas kommentarer i uppföljningen vid stora avvikelser mot budget
lägga budgetuppföljningen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkancle



Skin
IIft1fhun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 237

§224
- Dnr2013.iO

Underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen — justering

Tidigare beslutat underskrifibemyndigande för konimunstyrelsen 2013-11-12, § 203,
ska justeras på grund av personalförändringar.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 195, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen

Komrnunstyrelsen föreslås besluta

att konimunchef Nima Poushin, ekonomichef Mikael Eriksson, redovisningsekonom Agneta Lind
eller Bibbi Nylander samt Michael Sundh, att två i förening eller var för sig i förening med assistent
Birgitta Karlsson eller Monika Thuresson underskriva anvisningar å kommunens bankräkningar
och plusgirokonton

att redovisningsekonom Agneta Lind och ekonomichef Mikael Eriksson var för sig eller genom
ombud 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 eller ekonomichef
Mikael Eriksson eller t f sektorchef teknik och service Sam Hamberg underteckna följande
handlingar

köpehandlingar 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, skuldfdrbindelser
å lån som upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige
beslutat om

Kommunstyrelsen beslutar enligt Iedningsutskottets förslag

att godkänna upprättat förslag till underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkand
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§ 225 Dnr2013.1219.036

Arbetspian för bredbandsutbyggnad

Enligt ledningsutskottets beslut 2013-10-22, § 171, ska förvaltningen till dagens sammanträde ta
fram en översiktlig plan som krävs som underlag i projektet “Tillgänglighet till hållbar IT/Digital
agenda för Västra Mälardalen”.
En tjänsteskrivelse med förslag till plan finns nu upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 196, föreslå kommunstyrelsen
att fastställa Arbetsplan för bredbandsutbyggnad

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Karin Lindström (mp), Pemilla Danielsson (m) och Tony
Bölja (s).

Tony Bölja (s) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att fastställa Arbetsplan för bredbandsutbyggnad

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandéL
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§ 226 Dnr2013.1094.002

Delegatiorisordning för valnämnden och revidering av reglementet

Enligt kommunstyrelsens beslut 2012-10-30, § 151, uppdrogs till f6rvaltningen att verkställa
översyn och upprättande av rutiner och dokument enligt upprättat tjänstemannaförslag. Punkt nr 7 i
detta beslut är att upprätta en delegationsordning för valnäninden och att revidering av reglementet
genomförs. Valnämnden har upprättat förslag till konmiunfullmäktige om ändringar i reglementet,
samt för sin del beslutat att delegation kan beslutas av nämnden när man kan fcirutse att detta
behövs.
Komn-iunstyrelsen har att yttra sig över förslaget till ändringar i reglementet samt att notera till
protokollet valnämndens beslut angående delegation.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 20 13-10-26, § 5, föreslå kommunfullmäktige
g i § 3 stryka den andra meningen
gi, i § 5 ändra antalet ersättare från tre till två ersättare i paritet med miljö- och byggnadsnämnden
fl i övrigt godkänna reglementet i dess nuvarande lydelse

Valnämnden beslutade därutöver
att enligt § 4 i reglementet till fullmäktiges sanunanträde i november 2014 rapportera hur valarbetet
genomförts och den ekonomiska ställningen efter valet

delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta behövs

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 201, föreslå kommunfullmäktige
kommunstyrelsen inte har något att erinra mot valnämndens förslag till ändringar i

reglementet

Ledningsutskottet beslutade därutöver 20 13-11-26, § 201, föreslå kommunstyrelsen
förvaltningens uppdrag att upprätta förslag till delegationsordning för valnämnden är slutfört i

och med valnämndens beslut att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs

Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande enligt ledningsutskottets förslag

kommunstyrelsen inte har något att erinra mot valnämndens förslag till ändringar i reglementet

Kommunstyrelsen beslutar vidare enligt ledningsutskottets förslag

förvaltningens uppdrag att upprätta förslag till delegationsordning för valnämnden är slutfört i
och med valnänindens beslut att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs

[iisterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 227 Dnr2013.0390.106

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, delårsrapport per
2013-08-31

Direktionen för Norra Västmaniands Utbildningsförbund, NVU, har beslutat att med godkännande
lägga delårsrapport januari-augusti år 2013 till handlingarna och överlämna den till
medlemskommunema.

Tidigare behandllng av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 203, föreslå kommunstyrelsen
med godkännande lägga delårsrapport januari-augusti år 2013 för Norra

Västmanlands Utbildningsförbund till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Seija Ojala (s), Angelique Nyström (fpl) och Lars
Andersson (s).

Vanja Leneklint (fpl) yrkar, med instämmande av Seija Ojala (s), bifall till ledningsutskottets
förslag.

Angelique Nyström (fpl) ställer frågan om det finns tillräckligt med lokaler för all SF1-
undervisning. Kommunchefen informerar att förvaltningen för närvarande undersöker om det är
möjligt att SFI-indervisning kan bedrivas inom kommunen lokalt.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att med godkännande lägga delårsrapport januari-augusti år 2013 för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, NVIJ, till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 228 Dnr2013.0287.106

Västmanland-Dalarna Lönenämnd, delårsbokslut per
2013-08-31

Delårsbokslut för Västmanland-Dalarna Lönenämnd per 2013-08-3 1 finns upprättat och är
överlämnad till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.
Revisorsutlåtande kommer till nämnden vid nästkornmande sammanträde.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 204, fbreslå kommunstyrelsen
lägga delårsbokslut januari-augusti år 2013 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd till

handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga delårsbokslut januari-augusti år 2013 för Västmanland-Dalarna Lönenärnnd till
handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 229 Dnr 2013.0058.106

Gemensamma Nämnden för Hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor, delårsrapport 2 per 201 3-08-31

Delårsbokslut för Gemensamma Nämnden för Hj älpmedelsverksanihet och andra samverkansfrågor
2013-08-31, har vid sammanträde 2013-10-1 1, § 29, godkänts av nämnden och är nu överlämnad till
huvudmännen.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 205, föreslå kommunstyrelsen
nil lägga delårsbokslut 2 per den 31 augusti år 2013 för Gemensamma Nämnden för
Hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor till handlingarna

1 ärendet yttrar sig utskottsordförande Inger Daimar (v), och uppmanar till besök vid
hjälpmedelscentralen. Västmanlands län är bra på att bedriva hjälpmedelsverksamhet, vilket även
rönt intresse hos socialministem som besökt verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

lägga delårsbokslut 2 per den 31 augusti år 2013 för Gemensamma Nämnden för
Hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 230 Dnr2013.0859.112

Förslag till uppdrag som särskilt förordnad vigselförrättare

Beslut från Länsstyrelsen har tidigare inkommit att bevilja Leena Berglunds, Skinnskatteberg,
begäran om entledigande från uppdraget från och med 2013-09-02.
Utskottet noterar till protokollet 2013-09-17, § 162, att förfrågan till nye kommunchefen bör göras i
första hand.
Ordföranden föreslår nu att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunchef Nima Poushin till
uppdrag som vigselförrättare.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 207, föreslå kommunstyrelsen
att till Länsstyrelsen i Västmanlands län föreslå kommunchef Nima Poushin, Orebro, till
uppdrag som särskilt förordnad vigselfbrrättare

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att till Länsstyrelsen i Västmanlands län föreslå kommunchef Nima Poushin, Orebro, till uppdrag
som särskilt färordnad vigselförrättare

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 231 Dnr2013.0932.006

Sammanträdesschema 2014

Kommunstyrelsen har, 2013-11-26, § 206, fastställt sammanträdesschema flirkommunstyrelsen ochutskott med arbetsordning och sammanträden 2014, samt tidsplan för boksiuts- och budgetarbete
2014, och därvid beslutat att utskotten beslutar sina respektive dagar och tider.
Då ledningsutskottet 2013-11-26, § 206, beslutat att utskottets sammanträden 2014 fbrläggs till
onsdagar kl. 08.30, fr detta konsekvensen att tidsplan för boksluts- och budgetarbete behöver
justeras.
Förslag till justering finns upprättat.

Ordföranden redogör för bakgrunden till att schemat behöver justeras.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreslagna justeringar och därmed fastställa tidsplanen för boksiuts-och budgetarbete
2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 232 Dnr 2013.1113.007

Revisionsrapport angående kommunens styrmodell samt
målstyrningsprocess

Komniunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har till kommunstyrelsen överlämnat en
revisionsrapport angående kommunens styrrnodell samt målstyrningsprocess. Revisorerna önskar
svar på skrivelse och de synpunkter som framförs i rapporten, senast den 31januari 2014.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att förvaltningen ges uppdraget att till nästa sammanträde
den 28 januari lägga fram ett förslag till svar på det anförda.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl) och Seija Ojala (s).

Kommunstyrelsen beslutar

ge förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde den 28januari lägga fram ett förslag till
svar på skrivelsen från revisorerna efter beredning av ledningsutskottet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 233 Dnr2013.0996.002

Ändring 1 delegationsordning rörande socialtjänst och äldre- och
handikappomsorg, SOC 1- SOC 198

Ärendet gäller förändringar i delegationsordningen, och en tjänsteskrivelse finns upprättad med
förslag till ändringar.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-10-28, § 125, föreslå kommunstyrelsen
anta förslaget enligt tjänsteskrivelsen

Kommunstyrelsen föreslås enligt tj änsteskrivelsen besluta

- at ta bort SOC 189, 190 och 191
- att lägga till SOC 52 då socialtjänsten är i behov av denna formulering av delegationen
- att SOC 192 flyttas till annan plats i delegationsordningen
- att förändra SOC 193 enligt de föreslagna formuleringarna så att denna anpassas till

Skinnskattebergs kommunorganisation samt att denna flyttar till en annan plats i
delegationsordningen

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v), Karin Lindström (mp) och Lena Alexandersson (c).

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

g anta förslaget enligt tjänsteskrivelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 234 Dur 2013.1073.002

Fortsatt delegationsrätt för socialjouren i Västerås

Enhetschef WO framför i en tjänsteskrivelse önskemål om att namngivna socialsekreterare vid
socialjouren i Västerås stad erhåller förordnande att fatta beslut i enskilda individärenden enligt
Skinnskattebergs kommunstyrelses delegationsordning avseende socialsekreterare i
myndighetsutövande befattning.

Skinnskattebergs konmiun har sedan 2009 ett avtal med Västerås kommun avseende socialjour.
Avtalet innebär att socialjouren i Västerås stad ansvarar för att hantera akuta enskilda ärenden under
icke kontorstid, kvällar, nätter och helger. Övriga kommuner i Västmanland har motsvarande avtal,
vilket innebär att socialjouren i Västerås stad servar hela länet.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-10-28, § 128, föreslå kommunstyrelsen
ILbes1uta enligt tjänstemannaförslaget

Kommunstyrelsen beslutar

fl namngivna socialsekreterare vid socialjouren i Västerås stad erhåller förordnande att fatta beslut ienskilda individärenden enligt Skinnskattebergs kommunstyrelse delegationsordning avseende
socialsekreterare i myndighetsutövande befattning för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december
2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 235 Dnr2013.1026.038

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014

Förslag till Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20110-28, § 126, föreslå kommunstyrelsen
anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014

1 ärendet yttrar sig Inger Daimar (v), Tony Bölja (s) och Angelique Nyström (fpl).

Utskottsordförande Inger Daimar (v) redogör för de marginella förändringar som skett i
lagstiftningen och som har konsekvenser som ska anpassas i riktlinjerna, och som hanteras inom
budgetramen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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- Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 249

§ 236 Dar 2013.0096.101

Övriga rapporter

Tony Bölja (s) ställer en fråga och efterlyser rapport från kornmunstyrelsens ordförande från det
seminarium om sociala investeringsfonder som han och kommunchefen deltagit i.
Kornmunstyrelsens ordffirande avger rapport angående detta.

ICommunstyrelsen beslutar

lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kornmunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 250

§ 237 Dnr 20 13.0097.002

Delegationsbeslut

A9
Brådskande ärendenlordförandebes)ut
Dnr 2012.0059.002 Beslut av Lars Andersson (s)
2013-11-15 Beslut om att kommunen ställer sig bakom Overenskommelse om en utvecklingspian
för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014
2013-12-04 Beslut om att använda APA-medel till det av KS 2013-10-08, § 180, beviljade
projektet till Teatermaskinen om 30 000 kr för “Sommar i Kulturreservatet, en förstudie till
Surviving Systems”

P7
Inrättande, indragning och ändring av tilisvidaretjänst
Dnr 2013.1245.023 Beslut av ledningsutskottet
2013-11-25, § 199 Beslut att förvaltningen utfonnarbeslutsunderlag för att utöka tjänsten
sektorchef vård och omsorg från haivtid till heltid

P19
Deltagande i kurser och konferenser
Dnr 2013.0082.002 Beslut av enhetschef Bodil Frölich
2013-09-04 Beslut av om deltagande för socialsekreterare Sam Söderström i konferensen “Att få
välja sitt liv”, Landstinget Västmanland den 18/11
20 13-09-24 BesLut om deltagande för socialsekreterarna Ulrika Skoglund, Sam Söderström och
Susann Backström i konferensen “Stöd att våga fråga om våld”, Länsstyrelsen Västmanland den
7/11
2013-09-25 Beslut om deltagande för socialsekreterare Jessica Ström i utbildningen “Barn som
anhöriga”, RegionfZirbundet Uppsala län samt Länsstyrelsen i Uppsala den 14-15/11.

E3
Inköp av varor och tjänster (direktupphandling)
Dnr 2013.1213.002 Beslut av enhetschef Leif Hjulström
2013-10-25 Beslut om inköp av markvibrator, pris 62 500 kr
20 13-11-29 Beslut om inköp av isbaneplog och 2 extra slitskär, pris 55 500 kr

Dm 20 13.1082.002 Beslut av enhetschef Tom Myrland
2013-11-05 Beslut om utförande avbyte av elmotor och felsökning av
värmeventilationsanläggningar i reningsverket Skinnskatteberg samt pumpstation
20 13-1 1-06 Beslut om inköp av natronlut 32% för Pil-justering i nya vattenverket i Färna, pris
33.411,63 kr
20 13-11-10 Beslut om utförande av avloppsspolningar i Skinnskatteberg och Riddarhyttan, pris 60
703 k
2013-11-12 Beslut om inköp av 12,5 ton kemikalier till reningsverket Skinnskatteberg
2013-11-26 Beslut om inköp av fällriingsmedel till reningsverket i Skinnskatteberg

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 251

§ 237 forts. Dnr2013.0097.002

E 13
Bokföringsmässig avskrivning av fordran
Dnr 2013.1192,045 Beslut av ledningsutskottet
2013-11-25, § 194 Beslut att bokföringsmässig avskrivning av fordringar görs i 2013 års bokslut
med totalt 573 238 kr

E 15
Utdelning av medel från donationer och fonder
Dnr 20 13.0854.046 Beslut av ledningsutskottet
2013-11-25, § 194 Beslut att fastställa utdelningen av stipendier ur fondema Pontus Nohres
stiftelse 1, II och III, Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse samt 3 L Eklunds stiftelse enligt
upprättat förslag

Fl
Uthyrning av fastigheter/lokaler
Dur 20 13.0254.002 Beslut av fastighetschef Arne Hjorth
2013-11-14 Beslut om uthyrning av fastigheten Skinnskatteberg Riddarhyttan 2:11, avtal med
Teatermaskinen Ekonomisk förening

ALK 3
Serveringstillstånd (stadigvarande) med villkorsprövning
Dur 20 13.0806.702 Beslut av vård- och omsorgsutskottet
20 13-11-25, § 139 Beslut att bevilja ansökan enligt kap 2 alkohollagen för An och Stefans Bowling
HB, organisationsnummer 969628-25 17, att stadigvarande till allmänheten får servera starköl, vin,
spritdryckcr och andra j ästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00-01.00 i Skinnskattebcrgs
Bowlinghall samt på uteservering,
att meddela villkor att innan servering får påböias på uteservering ska ritning över denna
lämnas till tillståndsenheten för godkännande,
att meddela villkor, att vid arrangemang riktade till ungdomar under 18 år får servering av
alkoholdrycker endast ske i den del som på inlämnad ritning benämns restaurangavdelning

Soc 1
Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör
någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare
Dur 2013.1208.751 Beslut av vård och omsorgsutskottet
2013-11 -25, § 134 Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i familj ehem (sekretess)

SOC41
Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom 0-18 år i form av vård i
famfljehemlllVB-hem
Dur 2013.120&751 Beslut av vård- och omsorgsutskottet
2013-11-25, § 132 Beslut om fortsatt placering på HVB Smedjan (sekretess)
Dur 20 13.1209.752 Beslut av vård- och omsorgsutskottet
2013-11-25, § 133 Beslut om fortsatt institutionspiacering (sekretess)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Komrnunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 252

§ 237 forts. Dur 2013.0097.002

SOC 52
Godkannande av faderskapsbekräftelse
Dur 20 13.0730.002 Beslut av mottagningssekreterare Susanne Backström
2013-09-17 Beslut om godkännande
2013-10-02 Beslut om godkännande
2013-11-20 Beslut om godkännande

SOC 177
Dödsboanmälan
Dur 2013.0718.002 Beslut av mottagningssekreterare Susanne Backström
2013-09-27 Beslut om att inge två anmälningar
20 13-10-30 Beslut om att inge en anmälan

Karin Lindström (mp) ställer en fråga angående dödsboanmälan som besvaras av
utskottsordt5rande Inger Daimar (v).

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga angående ordförandebeslut A7 angående
Overenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga
vuxna åren 20 10-2014, som besvaras av ordföranden.

Kommunstyrelsen beslutar

fl med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 253

§ 238 Dnr 2013.0098.002

DeJgivningar

Arbetsförmedlingen m. fl myndigheter
131114 Dnr 2013.1176.133
Informations- och prognosbrev angående flyktingar

Avesta kommun
Upphandlingsenheten, styrgrupp upphandlingssamarbete, protokoll 2013-11-13

Fagersta kommun
131114 Dnr2013.0370.531
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 208, Inriktningsbeslut med anledning av
kollektivtrafiköversyn

Kommuninvest
131105 Dnr 2013.01 85.106
Inbjudan till 2014 års medlemssamråd på 16 orter i landet

Köpings kommun
131128 Dnr2013.0501.106
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 103, Ombildning av VafabMiljö AB till kommunförbund

Landstinget Vastmanland
131115 Dnr2013.0058.106
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet, protokoll 2013-10-11
131129 Dnr2013.0060.106
Kollektivtraflkberedningen, minnesanteckningar 20 13-11-18

Norbergs kommun
131014 Dnr2013.0287.106
Västmanland-Dalarna Lönenämnd protokoll 2013-09-27
131029 Dnr2013.0370.531
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 159, Inriktningsbeslut, kollektivtrafikgruppen
131206 Dm 20 13.0843.701
Kommunstyrelsens socialutskott, protokollsutdrag 1185, Ansökan om medel för 2014,
Kvinnojouren Frida

Norra Västmanlands Samordningsförbund
131011 Dnr2013.1038.106
Sammanträde 2013-09-09, protokollsutdrag § 35, Informationspunkt

Norra Västmanlands Utbildningsförbunci, NV[J
131030 Dm 2013.0390.106
Sammanträdesprotokoll 2013-10-23

LTusterandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 254

§ 238 forts. Dnr2013.0098.002

Regeringen
131125 Dnr2013.1220.101
Socialdepartementet 2013-11-21, regeringens beslut att avslå ansökan från Landstinget
Västmanlands län om att ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (20 10:630) omregionalt utvecklingsansvar i vissa län

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
131119 Dnr2013.0144.106
Styrelsens beslut nr 7 2013-11-15, Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin

Surahammars kommun
131120 Dnr2Ol3.0501.106
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 74, Bildande av Kommunalfdrbundet VafabMiljö

SmåKom
131204 Dnr 2013.0239.106
SmåKoms nyhetsbrev november 201 3-12-02

VafabMiljö
131030 Dnr 2013.0317.106
Kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2013 kl. 13.30-16.00

Kommunstyrelsen beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-12-17 Sid. 255

§ 239 Dnr2013.0099.l01

Övriga frågor

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga om ärende angående skolskjutsar.
Utskottsordfi5rande Stig Johansson (s) informerar att barn- och utbildningsutskottet har behandlat
frågan som kommer till kommunstyrelsen den 28januari 2014.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga angående rivningshuset rnittemot brandstationen.
Kommuncheferi informerar att endast ett svar erhållits vid anbudsförfrågan om rivning och att
förvaltningen arbetar vidare med frågan.

Angelique Nyström (fpl) tar upp som medskick till förvaltningen att offentliggörande av
vattenprover som tas inom kommunstyrelsens myndighetsområde bör offentliggöras på
kommunens hemsida.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga angående verkställande av motion som bifallits om
iordningställande av lekpark i Färna.
Komrnunstyrelsens ordförande informerar att den beviljade motionen ska hanteras i
budgetberedningen under 2014 enligt kommunftillmäktiges beslut 2013-11-25.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga angående elförsörjningen i Färna som fungerat dåligt den
senaste tiden och som även driver pumpar i vattenverket där.
Kommunstyrelsens ordförande informerar att frågan väckts i tekniska utskottet samt av Pernilla
Danielsson (m) i mejl och att förvaltningen undersöker detta.

Angelique Nyström (fpl) tar upp som medskick till förvaltningen att belysning och utsmyckning i
och utanför kommunens fastigheter kan förbättras.

Pemilla Danielsson (m) efterlyser fler ljus i fönstren på kommunala fastigheter.

Lena Lovén-Rolén (s) tar upp som medskick till förvaltningen att det är alltför sparsamt med
belysning i de två stora granar som kommunen har ställt upp samt att älgen vid kommunhuset bör
placeras så att den syns bättre från vägen.

Justerarides sign. Utdragsbestyrkande


