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Inledningsvis sker presentation av nytiliträdde sektorchef teknik och service, Thomas Lenell.

§ 24 Dnr 2014.0128.709

Patientsäkerhetsberättelse

Medicinsk ansvarig sjuksköterska i Skinnskattebergs kommun har inkommit med en
patientsäkerhetsberättelse. Enligt SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § ska patientsäkerhetsberättelsen ha sådan
detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2014-02-17, § 23, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Alexandersson (c), Seija Ojala (s), Peter Gammelgård (v), Pernilla
Danielsson (rn) och Roger Ingvarsson (s).

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

Kommunstyrelsen beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

godkänna patientsäkerhetsberättelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25 Dnr2013.0657.272

Översiktsplan - utställning enligt PBL 3 kap § 7 samt

§ 11, 12-18

Under nära två år har arbetet med en ny översiktsplan pågått. Under sommaren 2013 har
förslaget till översiktsplan varit föremål för ett omfattande samråd. Förslag som inkommit
har därefter inarbetats i planförslaget. Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska förslag till kommunal
översiktsplan i-ned samrådsredogörelse, ställas ut under minst två månader fi5re fastställande av
planen. Kommunen ska därefter göra ett utlåtande över inkonma yttranden, vilket
tillsammans med det eventuellt bearbetade planförslaget utgör beslutsunderlag flr
fastställande av planen.
Förslag till översiktsplan med tjänsteskrivelse i ärendet flims nu upprättat.
Kommunstyrelsen har att besluta huruvida föreliggande förslag till kommunal
översiktsplan med tillhörande samrådsredogörelse, ska lämnas till utställning enligt PBL 3
kap. § 7och 11, 12-18.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (fpl), och yrkar att sarnrådsredogörelsen ska överensstämma
med det avgivna yttrandet från folkpartiet angående Oversik-tsplan 2013. Detta innebär strykningar
i samrådsredogörelsen sidan 13 avsnitt 19b) punkt 2,3,7 och 8 som tiliskrivs folkpartiet. Likaså
innebär det strykningar i redogörelsen sidan 26 avsnitt 14 och 16 som tiliskrivs folkpartiet.

Kommunstyrelsen beslutar

att efter strykningar i samrådsredogörelsen enligt Angelique Nyström (fpl) yrkande godkänna att
förslag till kommunal Oversiktsplan med tillhörande samrådsredogörelse, ska lämnas till utställning
enligt PBL3 kap. § 7och 11, 12-18

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 26 Dnr2014.0173.294

Angående hyresskuld till kommunen

Kommunchefen avger vid sammanträdet en rapport från färhandling i rubricerat ärende, som gäller
Teatermaskinens hyresskuld till kommunen om 247 000 kr för det s.k Kolhuset i Riddarhyttan.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-02-19, § 28,
att hanteringen av ärendet övertas av politiken
att ge ordföranden och Rolf Andersson (c) mandat att förhandla med angivna direktiv från utskottet,
syfte att nå en överenskommelse och under förutsättning av kommunstyrelsens beslut
att i mandatet ingår att utforma underlag med förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde
den 11 mars 2014

Ordföranden redogör för det framlagda förslaget till överenskommelse som utformats enligt
ledningsutskottets beslut.

1 ärendet yttrar sig Rolf Andersson (c), Angelique Nyström (fpl), Vanja Leneklint (fpl), Fredrik
Skog (v) och Seija Ojala (s).

Vanja Leneklint (fpl), med instämmande av Rolf Andersson (c) föreslår att, utöver denna
överenskommelse, ett samarbetsavtal upprättas med Teatermaskinen som årligen ses över.

Ordföranden anför att förslaget kan tas upp som ett nytt ärende vid nästa sammanträde i
ledningsutskottet.

Kommunstvrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till överenskommelse med Teatermaskinen angående hyresskuld till
kommunen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr2013.1244.438

Översyn av kriterierna för miljöstipendium

Enligt protokoll 2013-05-07, § 94, inför beslut om utdelning av miljöpris och miljöstipendiurn. är
ledningsutskottet överens om att kriteriema för stipendiet måste ses över.
Förslag till uppdatering av dokumentet finns nu upprättat.
Andringar och tillägg är markerade med kursiv stil.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-11-26, § 200,
att uppdra till förvaltningen att uppdatera dokumentet “Regler för milj öpris och
milj östipendiurn”

Ledningsutskottet beslutade 2014-02-19, § 21, föreslå kommunstyrelsen
att anta förslaget till uppdatering av “Regler för miljöpris och miljöstipendium”

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

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att anta förslaget till uppdatering av “Regler för milj öpris och milj östipendium”

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 28 Dnr 2014.0172.002

Utökad delegation för kommunstyrelsens ordförande gällande
kurser och konferenser

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning A 8, Förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser, äger kommunstyrelsens ordförande (KSO) rätt att besluta om enskilda
fi5rtroendevaldas deltagande, i övrigt beslutar kornmunstyrelsen.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-02-19, § 33, föreslå kommunstyrelsen
att anta förslaget till utökad delegation för kommunstyrelsens ordförande gällande kurser och
konferenser

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att anta förslaget till utökad delegation för kommunstyrelsens ordförande gällande kurser och
konferenser

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 29 Dnr2014.0069.148

Ansökan om projektbidrag — Finska förvaltningsområdet

Sarnrådsgruppen för Finskt förvaltningsornråde har tillstyrkt en ansökan från Röda Korset i
Skinnskatteberg, som ansöker om proj ektmedel om 4 000 kr för år 2014, till sin
“kaffehörna”, som är en naturlig träffpunkt i centrum.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-02-19, § 35, föreslå kommunstyrelsen
att projektbidrag till Röda Korset för “kaffehörna” beviljas med 4 000 kr att tas från kontot för
Finskt förvaltningsområde

Nettan Roth (v) anmälerjäv och deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelseti beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att projektbidrag till Röda Korset för “kaffehörna” beviljas med 4 000 kr att tas från kontot för
Finskt förvaltningsområde

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr2014.0122.189

Uppföljning av kommunernas krisberedskap för 2013— rapport

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings uppgifter inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och “Kornmunöverenskomrnelsen”, ska en årlig
uppföljning göras. Syftet med uppföljningen är att samla in nationell statistik från kommunerna, att
ge ett underlag för kommunernas och länsstyrelsens uppföljning av verksamheten samt att besvara
regeringsuppdrag när det gäller användningen av anslag 2:4 Krisberedskap. En del av materialet
läggs in i databasen IDA och i rapporten “Oppna jämförelser — Trygghet och säkerhet”.
Myndigheten för samhälisskydd och beredskap (MSB) genomför årligen en uppföljning av den
verksamhet som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. Här ingår bland annat den ersättning som
kommunerna får för att utföra uppgifterna i lagen (2005:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-02-19, § 36, föreslå kommunstyrelsen
g med godkännande lägga rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

med godkännande lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 31 Dnr2014.0166.132

Årsrapport 2013— Finskt förvaltningsområde

Enligt handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk 2013- 2014,
antagen av kommunfullmäktige 20 13-06-17, § 38, ska samrådsgruppen kontinuerligt följa arbetet
med det Finska förvaltningsområdet och årligen producera en rapport om arbetet till
kommunstyrelsen.
Förvaltningen har nu överlämnat en rapport för 2013 i enlighet med denna.

Tidigare behandLing av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-02-19, § 37, föreslå kommunstyrelsen
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Nettan Roth (v) och Seija Oj ala (s).

Nettan Roth (v) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr2014.0273.017

Information från Vattenfall

Anki Dahiboin från eldistribution Vattenfall informerar och svarar på frågor från ledamöterna.

Pernilla Danielsson (m), Seija Ojala (s), Tommy Sunvisson (s), Lena Alexandersson (c) och
Angelique Nyström (fpl) yttrar sig.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 33 Dm- 2013.1194.773

Hälsan i Västmanlands kommuner och områden — rapport

En undersökning gällande hälsan i Västmanlands kommuner och områden har genomförts av
Landstinget Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa.
Då rapporten berör området foikhälsa, bör ledningsutskottet behandla denna.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2013-12-09, § 150
bord1ägga frågan till nästa sammanträde

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2014-01-07, § 4,
att överlämna undersökningen “Hälsan i Västmanlands kommuner och områden” till
kommunstyrelsen

Ledningsutskottet beslutade 2014-02-19, § 38, föreslå konimunstyrelsen
att lägga rapporten till handlingarna

1 ärendet yttrar sig inledningsvis Vanja Leneklint (fpl), Lena Alexandersson (c), Seija Ojala (s), och
Fredrik Skog (v).

Sammanträdet ajourneras för paus och information från Vattenfall.

Sammanträdet återupptas.

1 ärendet yttrar sig vidare Lena Lovén-Rolén (s), Angelique Nyström (fpl) och Peter Gammelgård
(v).

En ingående diskussion sker.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 34 Dnr2013.0127.701

Riktat statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 20 13-03-14, § 40
att avsätta 2 136 708 kronor till kvalitetshöj ande insatser inom äldre-och handikappomsorgen
g medlen får användas under ett tvåårigt projekt
att vård-och ornsorgsutskottet får i uppdrag att bereda hur medlen skall användas inom
kvalitetsutvecklingsprojektet och lämna förslag till kommunstyrelsen
Komn-iunstyrelsen beslutade 20 13-05-28, § 95, att bevilja utvecklingsmedel enligt upprättat förslag
för år 1.
En plan för hur statsbidraget för år 2014 ska användas, samt en utvärdering av vad bidraget resultera
i år 2013, finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Vård- och ornsorgsutskottet beslutade 2013-02-1 8, § 18, föreslå kommunstyrelsen
att avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöjande insatser inom äldre- och handikappornsorgen

medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj eld
gkommunstyrelsen ger vård- och omsorgsutskottet delegation att fatta beslut om hur medlen ska
användas inom kvalitetsutvecklingsproj ektet

Kommunstyrelsens beslutade 20 13-03-14, § 40,
avsätta 2 136 708 kr till kvalitetshöj ande insatser inom äldre- och handikappomsorgen

att medel får användas under ett två-årigt utvecklingsproj eld
gvård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda hur medlen ska användas inom
kvalitetsutvecklingsproj ektet och lämna förslag till kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 13-04-15, § 55, föreslå komrnunstyrelsen
att bevilja utvecklingsmedel enligt förslag

Komrnunstyrelsen beslutade 2013-05-28, § 95,
att bevilja utvecklingsmedel för ett år i projektet enligt upprättat förslag

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2014-01-07, § 8,
verksamheten sanimanställer en skriftlig rapport som ges till kommunstyrelsens sammanträde i

januari 2014

Vård- och omsorgsutskottet beslutade vidare 2014-01-07, § 8, föreslå kommunstyrelsen
att kalla enhetscheferna inom äldreomsorgen till kommunstyrelsens sammanträde ijanuari 2014 för
en muntlig rapport av vad statsbidraget hittills resulterat till i verksamhetema
att anta följande förslag till hur det riktade statsbidraget till äldre-och handikappomsorgen ska
användas under år 2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 34 forts. Dnr 2013.0127.701

Utemöbler till pergola!balkonger Klockarbergsgården:
Förstärkningstjänst för matmiljö:
Friskvård, inköp av två inassagefåtöljer:
Upprustning av rum för vård i livets slutskede:
Utvecklingstj änst under ett år:
Utbildningsintemat samt uppföljning värdegrund och bemötande:
Utbildning i psykiatri:
Akvarium (leasing):

50 000 kronor
75 000 kronor
35 000 kronor
50 000 kronor
500 000 kronor
225 000 kronor
150 000 kronor
50 000 kronor

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-28, § 12
att bevilja 225 000 kronor till utbildningsinternat samt uppföljning värdegrund och bemötande
att resterande insatser återremitteras till vård-och omsorgsutskottet
vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att inkomma med en utvärdering av insatsemas resultat
för första året till kommunstyrelsen
att vård- och omsorgsutskottet får i uppdrag att inkomma med ett förslag till plan, till
kommunstyrelsen, som beskriver förväntade resultat av kvalitetsinsatsema för det andra året

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2014-02-1 7, § 14, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna utvärderingen av statsbidraget till äldre- och handikappomsorgen för 2013
att till leasing av akvarium använda 15 000 kronor av medlen från statsbidraget
att till utbildning i psykiatri använda 185 000 kronor av statsbidraget
att i övrigt godkänna planen för statsbidraget till äldre- och handikappomsorgen

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (s), Lena Alexandersson (c), Rolf Andersson (c), Vanja
Leneklint (fpl), Jan Lejon (fpl), Fredrik Skog (v) och Peter Gammelgård (v).

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

Rolf Andersson (c) yrkar, att utöka anslaget till akvarium till 30 000 och att minska anslaget till
utbildning i psykiatri till 170 000 kr.

Kommunchefen yttrar sig.

Fredrik Skog (v) anför, att nya uppslag om akvarier eller annat kan väckas i vård- och
omsorgsutskottet.
Fredrik Skog (v), med instämmande av Jan Lejon (fpl), yrkar bifall till förslaget.

Ordföranden ställer proposition på vård- och omsorgsutskottets förslag mot Rolf
Anderssons (c) yrkande att utöka anslaget till akvarium till 30 000 och att minska anslaget
till utbildning i psykiatri till 170 000 kr, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
vård- och omsorgsutskottets förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§34 forts. Dnr2013.0127.701

Kommunstyrelsen beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

godkänna utvärderingen av statsbidraget till äldre- och handikappornsorgen för 2013
att till leasing av akvarium använda 15 000 kronor av medlen från statsbidraget
ti11 utbildning i psykiatri använda 185 000 kronor av statsbidraget
att i övrigt godkänna planen för statsbidraget till äldre- och handikappornsorgen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr2013.0937.101

Svar på 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 Såndor (fpl), Pernilla
Danielsson (m) och Rolf Andersson (c).
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 66,
att rernittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

Komrnunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 214,
att rernittera motionen till förvaltningen för yttrande
att ärendet därefter återkommer till konirnunstyrelsen för vidare beredning

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att verksamheten inrättat 1:e lärartjänst samt att verksamheten har för avsikt att inrätta
ytterligare 3 1:e lärartjänster from 1juli 2014

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att motionen därmed anses besvarad

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 Dnr2013.0917.l0l

Svar på medborgarförslag om arbetskläder för personal inom
fritidshem och förskola

Ett medborgarförslag om att all personal som arbetar inom fritidshem och förskola ska få
arbetskläder med kommunens logga, och att detta ska gälla både för inne- och utevistelse, har
inkommit.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Kominunfullmäktige beslutade 20 13-09-23, § 64,
att remittera rnedborgarfcsrslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut som därefter delgive
fullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-12, § 214,
att rernittera medborgarförslaget till förvaltningen för yttrande
att ärendet därefter återkommer till konununstyrelsen för vidare beredning

Kommunstyrelsen beslutar

g avslå förslaget då medel saknas i budget 2014

inför kommande budgetprocess ge verksamheten möjlighet att pröva förslaget mot andra behov
inom given ekonomisk ram

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsk
IIiun SammantradesprotokoN

Kornrnunstyrelsen 2014-03-11 Sid. 47

§ 37 Dnr 2014.0073.101

Ovriga rapporter

Här länmas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Vanja Leneklint (fpl) påminner om att rapporteringen från genomförda kurser och konferenser ska
göras, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen.

Lars Andersson (s) lämnar rapport från migrationsverkets kontakt med kommunen angående
mottagande av fler asylsökande.

Kommunstyrelsen beslutar

notera rapporterna till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 38 Dnr2014.0262.102

Valärenden

Tommy Sunvisson (s) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ledamot och ordförande i
kommunstyrelsens tekniska utskott.
Kornmunstyrelsen har att entlediga honom från uppdraget och att välja ny ledamot och ordförande till
tekniska utskottet.

Ordföranden föreslår att Tommy Sunvisson (s) entledigas från uppdraget, samt att till ny ledamot och
ordförande i tekniska utskottet välja Tony Bölja (s).

Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Tommy Sunvisson (s) från uppdraget som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens
tekniska utskott

att till ny ledamot och ordförande i tekniska utskottet välja Tony Bölja (s)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dnr2014.0074.002

Delegationsbeslut

A2
Bostadsanpassningsbidrag
Beslut av kommunstyrelsens ordförande 20 13-12-10 avseende följande ärenden:
Dnr 2013.1013.274
Dnr 2013.1211.274
Dnr 2013.0856.274
Dnr 2013.1074.274
Dnr 2013.1216.274

A3
Erhållande av utvecklingsmedel
Beslut av kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-02-19, § 34, avseende Stackens familjecentral

A7
Brådskande ärendenlordförandebeslut
Dnr 2014.0142.002
Beslut av komrnunstyrelsens ordförande 20 14-01-10, avseende deltagande i studiebesök angående
sociala investeringsfonder den 13januari för Inger Daimar (v), Stig Johansson (s), Tony Bölja (s)
och Lena Alexandersson (c)

Dnr 20 14.0212.002
Beslut av kommunstyrelsens ordförande 20 14-02-27, avseende korrigering av registerutdrag
gentemot UC

Dm- 2013.0760.789
Beslut av komrnunstyrelsens ordförande 20 14-02-25, avseende deltagande i studiebesök på LSS
boende för Tommy Sunvisson (s) och Patric Gålborn (fpl)

Dur 2014.0138.032
Beslut av kommunstyrelsens ordförande 20 14-02-25, avseende deltagande i seminariet “Vård värd
samverkan” i Surahammar den 13 mars för Roger Ingvarsson (s) och Lena Alexandersson (c)

A8
Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser
Beslut av komniunstyrelsens ordförande 2014-02-10, avseende deltagande i samverkansgrupp
Länsstrategi foikhälsa den 9januari för Seija Ojala (s)

A23
Yttranden
Beslut av kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-02-19, § 23, avseende skrivelse från
lärarförbunden angående löneavstämningen inför år 2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lik



Skinnskt1
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2014-03-11 Sid. 50

§39 forts. Dnr2014.0074.002

Beslut av kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-02-19, § 27, avseende förslag till revidering av
utvidgat strandskydd i Västmanlands län - remiss från länsstyrelsen

Beslut av komniunstyrelsens ledningsutskott 2014-02-19, § 29, avseende förslag till revidering av
riksintressen för friluftslivet i Västmanlands län - remiss från länsstyrelsen

Beslut av kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-02-19, § 43, avseende förändring av den
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor till en
Hjälpmedelsnämnd - synpunkter till landstinget

P8
Anställning
Dnr 2014.0126.002
Beslut av sektorchef kultur och fritid Staffan Bergman 2014-01-21, om vikariatsanställning som
bibliotekarie/bibliotekspedagog för tiden 20 14-02-03 till och med 2016-02-14 (för tjänstledighet)

Dnr 20 14.0126.002
Beslut av sektorchef kultur och fritid Staffan Bergman 2014-01-23, om vikariatsanställning som
biblioteksassistent för tiden 2014-02-03 till och med 2015-05-3 1 (för tjänstiedighet)

P 19
Deltagande i kurser och konferenser
Dnr 2014.0126.002
Beslut av sektorchef kultur och fritid Staffan Bergman 20 14-02-06 för personals deltagande
i konferens ‘Kultur kan göra skillnad” i Bräcke den 12-13 februari

ALK 19
Beslut om årlig tillsynsplan efter anmälan och beslut enligt kommunala riktlinjer,
villkorsprövning
Dnr 20 14.0050.702
Beslut av komrnunstyrelsens vård- och ornsorgsutskott 2014-02-17, § 22, avseende plan för tillsyn
enligt alkohollagen samt rapport från 2013 års tillsyn och handläggning

SOC 63
Förlängd utredningstid jml 11 kap 2 § SoL
Ordförande KSvou har beslutat om förlängd utredningstid i 5 ärenden

Kommunstyrelsen beslutar

med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 40 Dnr2014.0075.002

Delgivningar

Arbetsmiljöverket
140131 Dnr2014.0107.458
Information till SKL om kommunernas åtgärder i samband med Arbetsmiljöverkets tillsyn av
slamhämtning

Avesta kommun
130210
Upphandlingssamarbete Avesta-Hedemora-Skinnskatteberg-Norberg, protokoll från
styrgruppsmöte 140129

Brottsförebyggande rådet
140221, Dnr 2014.0095.106
Ny polismyndighet 2015, Inbjudan till seminarium “Vad innebär det för samverkan mellan polis
och kommun?”

Coompanion Västmanland
140121 Dnr2014.0079.106
Inbjudan till stämma den 8 maj 2014

Hallstahammars kommun
140224 Dm 2014.03 17.106
Kommunfiillrnäktige, sarnrnanträdesprotokoll 2014-02-17, § 8, Kommunal borgen för VafabMiljö
AB

Intresseföreningen Bergsiaget
140129 Dnr2014.0103.106
Nominering av ledamöter till Intresseföreningens Bergslaget styrelse m. m

Kungsörs kommun
140121 Dnr2014.0317.106
Kommunfiallmäktige, sammanträdesprotokoll 2014-01-13, § 7, Utökat lånebehov och borgen för
VafabMiljö
140217 Dm 2014.0501.106
Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll 20 14-02-10, § 18, Styrdokument
Kommunalförbundet VafabMilj ö jämte val till förbundet

Landstinget Västmanland
140130 Dm 2014.0104.106
Kollektivtrafiknämndens beredning, minnesanteckningar 2014-01-20

Luftvårdsförbundet i Västmanland
140225 Dm 20 14.0206.106
Kallelse till förbundsstämrna den 28 mars 2014 i Västerås

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 40 forts. Dnr 20 14.0075.002

Länsstyrelsen Dalarna
140225 Dnr 2014.0205.212
Sammanfattande redogörelser angående kommunens översiktsplan enligt PBL 3 kap 28

Länsstyrelsen Västmanlands län
140225 Dnr 2014.0207.106
Kallelse till möten med kommunerna avseende kollektivtrafik, infrastruktur och fysisk planering

Mälardaisråciet
140207 Dnr 2014.0131.106
Kallelse till rådsmöte den 23 maj 2014 i Örebro

Norbergs kommun
Kommunstyrelsen. protokoll 20 14-02-10, § 21, Nominering av ledamöter till intresseföreningens
Bergslaget styrelse, Lars Andersson (s), Skinnskattebergs kommun

Riksdagen
140218 Tryckdag
Svensk författningssamling nr 57, Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400, ändring

SmåKom
140204 Dnr 2014.0118.106
SmåKoms nyhetsbrev januari 2014

Skinnskattebergs kommun
Dnr 2013.0207.132
Kommunstyrelsen, sektor näringsliv och utveckling, Redovisning av statsbidrag för arbetet med
nationella minoriteter och minoritetsspråk
Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll från sammanträde 2014-01-29

Sveriges kommuner och landsting, SKL
140220 Dnr 20 14.0092.101
Cirkulär 14:6 Budgetförutsättningar för åren 2014-20 17

Viistmanlands Kommuner och landsting, VKL
140129 Dnr 2014.0102.106
Underrättelse om förbundsmöte den 9 maj 2014 i Västerås

Kommunstyrelsen beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§41 Dnr2014.0076.1O1

Övriga frågor

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga om hur arkivskötseln fungerar numera när det inte finns
någon arkivarie.
Koinmunchefen svarar att detta upprätthålls på 40 % tjänst av en administrativ assistent.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga om det finns problem med hemlösa i kommunen.
Vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet, Roger Ingvarsson (s) svarar, att inga rapporter om att
det finns hemlösa har inkommit till utskottet, och att han vid nästa sammanträde ska begära en
aktuell rapport.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


