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§ 42 Din 2014.0335.042

Årsredogörelse och bokslut 2013 för Skinnskattebergs kommun

Årsredovisning med bokslut 2013 rår Sknnskattehcrgs kommun har upprättats och ska beslutas av
fullmäktige.

Tidigare Iwliandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-02, § 51,
att redaktionella ändringar görs i årsredogörelsen, som därefter överlämnas till
kommunstyrclsen för vidare beredning

Ekonornichefen föredrar ärendet och kommenterar årsredogörclsen. Frågor ställs och besvaras.

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (fp!), Tony BöUa (s), Pemilla Danielsson (m), Tommy
Sunvisson (s), Vanja Leneklint (fp!) och Fredrik Skog (v).

Tony Bölja (s) ställer en fråga om personalredovisningen där bruttokostnaderna har ökat. Detta ska
fönaltningen analysera och lämna ett svar vid nästa sammanträde med kommunstyrelscn.

Vanja Leneklint (fpl) ställer fråga om förvaltningen av pensionsmedlen, och ekonomichelbn
redogör för detta.

Carina Såndor (fp!) önskar noterat till protokollet att en diskussion om pensionsmedlen har skett,
och att denna fråga bör tas upp vid senare tilliille till förnyad diskussion.

Angelique Nyström (fpl) ställer en fråga om särredovisning bostadsfastighetcr. Kommunchefen
meddelar att det kommer att ske sådan i budgetuppföljningen som behandlas i ledningsutskottet den
30 april.

Kommunstyrelsen besintar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna upprättad årsredogörelse och bokslut 2013 för Skinnskattehergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 43 Dar 20l4.0337.042

Budgetramar 2015 för Skinnskattebergs kommun

Förslag till hudgctranmr för r 20(5 hur upprittats och ska hslutas av fuIIm3ktig.

Tidigare Lwliandling av irerulct

I_cdiiiigsutskottct hoslulade 2014-01-02, 52.

att cli fuUs:indigt IT*slag mcd total budgcram oh fZinlcning upprP:tas, varcflcr irendct
övcrllininas till kominunstyrelsen för vidare heredning

Kommunchelcn föredrar irendet och det firsIag som framförs i Uänstcskrivelscn.

1 iircndet yurar sg Carina Sndor (Ijl) och frgzir om (let aktuella anakt invhnarc.
Konunu:chckn svarar au den scnastc siffran ur 4 411 invnarc i kommunen.

Konirnunsivreisci, l,eslntar föresla l4on,nhIJnfoIlmkIigc

att ramen baseras p 4 400 invnarc
all rcsuhaikravei ska uppgå iii 1.5 %
all skauca är orörindrad 22.51 kr
a.i ramen för aInämndcn ska vara lO 930 kr per är under icke vahir

att ramen för kommunens ;ot:ili driflbuduct ska vara 219 500 tkr

— Kommunstyrclscn 215 (IS tkr
- Miljö- och bvgunadsnuiinlidcll 2 730 tkr
- Revsioncn 395 tkr
- Valniiinnd 0 tkr
- Overrörnwndaren 247 LIr
- Iitvccklingsnwdcl 1 000 tkr

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 44 Dnr 2014.0338779

Finansiering av IVPA

Skinnskattebcrus kommun har hittills finansierat denna verksamhet. 1 \‘ntan pä Ambulans. som

räddningstjänsten bedriver. Diskussioner angående finansieringen har sedan inrörandet fzirts mcd
landstinget ph c,ksamhetsnivå. dr man stillcr sig Lallsinnig till att medverka till att finansiera
denna verksamhet.

Tidigare behandling av ärendet

Lcdningsulskotlcl beslutade 20 14-04-02, § 56, rdl kommunstyrelsen
ati uppdra till korrnnunstyrclsens ordförande att utforma en skrivelse till landstinget
att förvaltningen bistår med underlag till skrivelsen

Vanja Lcncklint (fpl) yttrar sig och yrkar bifall till ledningsulskoltets förslag.

Nommunstyrolsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag

alt uppdra till kommunstyTelsens ordiZirande att u:lbrma en skrivelse till landstinget

alt förvaltningen bistr mcd underlag till skri’clscn

Justerandes sign. Utdragshcstyrkande
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§45 Dnr20I40225.I06

Årsredovisning med bokslut 2013 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund, NVU

Direktionen fir NVU har överlämnat årsrcdovisning med bokslut ifk 2013 till
medlemskommunerna för flisisijillande, samt föreslår rnedlernskommiunenui att årets negativa
resultat om minus 1 552 000 kr täcks genom eget kapitaltillskott.
Revisorerna ifir NVU tillstyrker att förbundets ledning och direktionen beviljas ansvarsfrihet lZir
verksamhetsåret 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-02, 53
att förvaltningen inför ärendets behandling i kommunstyrelsen, hos NVU efterfrågar en redovisning
av antalet elever per kommun, kostnaden per elev samt kommentar om orsaker till att rnedellönen
bland anställda i NVU är 4000 kr lägre för kvinnorjämfört med mån

Ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
att godkänna årsrcdovisning mcd bokslut 2013 för Norra Västinanlands utbildningsförbund, NVU

Koirnnuncliefcn kommenterar de svar på frågor som erhållits från NVU, och som skickats till
ledamöterna inför dagens sammanträde.

1 ärendet yttrar sig Pemilla Danielsson (m), Carina Sndor (fpl), Fredrik Skog (v), Lars Andersson
(s) och Seija Ojala (s).

Pernilla Danielsson (m) antik att det finns totalt 134 ungdomar från Skinnskattehergs i den aktuella
åldersgruppcn. Av dessa studerar 54 ungdomar i Fagersta, 69 stycken på annat håll och II stycken
studerar nie.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning med bokslut 2013 för Norra Viistmanlands uihildningstZirbund, NVU

årets negativa resultat om minus 1 552 000 kr täcks genom eget kapitaltillskott

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 46 Dnr 2014.0293.106

Årsredovisning med bokslut 2013 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Löncnimndcn har överlämnat rsredovisnin1 nied bokslut 2013, som ska godkännas av
medlemskommune rna.

Tidigare behandling av irendct

Lcdningsiskoi:c bsluIade 20)4-04-4)2. 54.
all iTinaltningcn inRSr ärendets bchandlh,g i koninmnsvrelscn ios 1_önenjimnden eftLrfrftgr
upplysningar om siukfn’LnvIron och felprocem i handiliggningen samt pfijwkar all namn pä
erittare frön Skinnskaitehergs kommun saknas.

Ledningsutskonci beslutade idure förcsl kommunfullmäktige
att godkänna ärsredo isning med bokslut 2013 I?r Västmanlar.d-Dalana Löncnämnd

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s) angcntlc de svar Som erlil Iiis frfrn löncnämndc:i.. och som
skickats till ledamöterna per mnil inför dagens saminantride.

Kommunstvrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets förslag, föresla kommunfullmäktige

att godkänna 5rsredovisning (ned bokslut 2013 rör \‘isnnanland-Dalanrn Löcnämnd

Sammanträdet aiourncras tr paus.

Justemndes sign. UtdragsbestyrkandeLa



Skinnskattebergs
Sammantradesprotokoll

Kominunstyrelsen 2014-04-15 Sid. 60

Sammanträdet terupptas.

47 Dnr2014.0130.046

Hernfrid Bark kulturstipendium 2014

I-lernfrid BarL kuiturstipendiuni ska, enligt knrninunfuilitiäktiges hcslut 2013-02-18,
§ 7, delas ut de år nr den totala disponibla rintcsumman 1Ippgr till minst 5 000 kronor.
Vid a nsökningst den si ut den 1 Inar5 20 1 4 1 mr ai nomi nering till st pc nd jet ii komru it
En tjiinstcskrivclse i iirendct har uppriittats.

Tidigare Iehandling iv ärendet

Ledningsulskotlel besIuade 2014-04-02. 47 förcsl kemmunstyrelsen,
att utse Lina Adolphson Persbo Rölö, au erhfilla llcmfdd Barks kuiturstipendiurn 2014
om 5 000 kr

Stipendiet ska enligt reelerna Utdelas om möjligt pi Seriges Nationaldag den 6juni. dock senast
den 30 juni.

Seija Ojala (s) yttrar sig i ärendet och yrkar bifall till lcdningsutskniteis rdrslag.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsulsl&ottets förslag

att utse Lina AdDlphson. Persbo Rölö, att erlifihia Ilenifrid Rarks Lulturstipendium 2014
ein 5 000 kr

.lusterandes sign. Utdragsbestyrkande

a
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§48 Dnr2013.0742,1O1

Plan för en målinriktad projektstyrning

Kommunfullmäktigu beslutade 2013-05-13, 24, att kornniunstyrclsert fLir i uppdrag att ta fram en
plan För målinriktad projektstyrning, som tydliut beskriver hur stora och rcsurskrävande projekt ska
planeras, genomföras och tZiljas upp på ett strukturerat sfltt. Denna plan skulle. enligt beslutet,
presenteras vid fullmiiktiges sairnuantriide september 2013.

Tidigare behandling av ilrendet

LedninsuIskotIcI beslutade 20] 3-DS-fl, l33. föresä komniunsivrelsen
ati en pian för projcktstyrning ska inklijderas 1 den internkonlrollplan som ska vara flirdig till den 31
december 2013
att detta rapporieras till kommunfullmktigcs sarnmaniriide dcn 23 september 2013

Kommunstyrelsen beslutade 20] 3-09-03, 142. enligt ledningsmskones frslag
att en plan för projcktstrning ska inkluderas i den intcrnkonirollplan som ska vara flirdig ;Hl den 31
december 2013
att denn rapporteras till koniniunJiili,nktiges sammanträde den 23 sepwmber 2013

Kommunfullmäktige beslutade 201 3-09-23. 57.
att lägga rapporten till lrnndlingonm

Ledningsutskottet beslutade 2014-02-18, 31
att ge Förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan För en målinriktad projektsrvming enligt utskottets
rekommendationer

Kommunchefen föredrar ärendet ccli den änstcskrivclse som upprättats.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v). Tornniv Sunvisson (s). Karin Lindström (mp), Seija Ojala (s).
Carina Sändor (fpl), Ancd Arvidsson (s) och Nettan Roth (j.

1 diskussionen som Följer framtrs åsikter angående omfattning och amnbitionsnivå för arbetet med
planen och plancns innehåll.

Tommy Sunvjsson (s) med bifall av Karin Linds:röm (mp), Seija Ojala (s), och Carina S1ndor (fpl)
yrkar bifall till det rnrslag till beslut som frainrörs i tjänsteskrivelsen.

Fredrik Skog (v). med instämmande av Ncuan Roth (v), yrkar bifall till t&slagct men att femte ccli
sista punk-ten i Rirslauct sttyks, då eventuella anslag i form av utveeklingsmedel beslutas av
ledningsutskotlet.

Juslerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 48 forts, Dur 2013.0742.101

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Fredrik Skog (v) mil.
förslag till strykningar, och finner frågan mcd ja besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunchefen ges mandat att besluta dels ont en projektstyrningsinodcll, dels vilka typer av
projekt som modellen ska användas för

att projektstymingsmodellen ska Fedovisas för kominunstyrelsen på sammanträdet den 17 juni

att kommunstyrelsen of rrnerar fullmäktige den 2’) april om verkställighcten av uppdraget att
utarbeta en plan för mål inriktad projektstyrnin

alt konununstyrelsen informerar fullmäktige den 8 september om vilken modell kominunchefen har
valt och vilka typer av projekt den ska användas för

att förvaltningen vid minst ett tiliflille per år, 2014 och 2015, ska avge lägesrapport till
kommunstyrelsen, och därvid särskilt redovka om och hur modcllcn använts samt hur förvaltningen
har stärkt sin projektstyrningskompetens
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§49 Dnr20I4,09U9I0I

Sammanfattning av kommuninvånarenkät 2013— rapport

För de kDmmUT:Cr fönaItningsomrden som erhåller statsbidrag för merkostnader i samband mcd
minoritetslagen är karihiggning ett krav. 1 enliuhet mcd (SFS 2009:1299) Förordningen om
nationella mI:oriteIer och minoritetsspråk, ska varje kommun tillsammans med dc nationella
minoriteterna kartffigua behov av igirder till stöd för användningen av Finska, meän.kicli och
samiska. Förordningen rörordar an kartläggningen bör genomFöras i samråd mcd de nationella
minoriteÉcrni vilket har skctt i Skinnskauebcrg. Samrdsgrunpcn För Finska fZin-altningsområdet
har tillsammans med kommunens samordnare utformat enkäten och dess innehåll.
SammansWllning och analys har gjorts av det finländska företmiet Kwick Ov.
En rappori 1 iircndtl har uppriit[ats.

Tidigare behandling av ircndct

Ledningsulskoflel beslutade 2014-04-02. § 50, föreslå kommunslyjelsen
alt Ugga rapporten liii hnndlingarna

Kommuncheren kommenierar rapporten.

KommLlnstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets Ilirslag

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

La
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50 Dnr 2014.0221044

Projekt e-hälsa

E-hilst innebär inf&ande och upprätthållande av teknisk infrascrukwr, så som Nationell
pacicntövcrsikt (NPO). mobil dokumentation och liknande. Det innebär iis-en e-tjönster vilket gcr en
möjlighct rör medborgare au kunna ansöka om exenipelvis bistånd enligt SoL odi L.SS. Mcd en
gunomtänkt strategi kan vården och omsorgen Ni bittrc på att hantera infonmitonsflödcn,
effektivisera det administrativa arbetet. undcrlIIa För medarbelarna samt skapa tillgnglighet För
medboruarna och skapa bättre beslulsunderlau för politik och edning. Genom olika former av IT-
stöd kan sikcrheI, kvalitet och Iillginghgl,c( inom vård och omsorg kraftigt förbiltiras.

En tjänsteskrivelse finns uppriittad i rubricerat ärende. Tjllnsteskrivclscn Föreslår att
komnmunstyrelsen beslutar att delta i projekt e-hälsa.

Tidigare behandling av ärendet

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2014-03-31, 29,
att medel till projcktet finns anslaget budget 2014
att under fdrutsiittning att komniunstyrelsen beslutar att delta i projektet, följa upp proicktet mcd en
liigcsrappnrt på sammanträdet i juni 2014

Vård-och omsorgsutskotlcc beslutade vidare Föreslii kommunstvrekcn
alt komniuntvrclsen deltar projekt c-hälsa

Kommunchefen föredrar ärendet och förtydligar därvid att det behövs en politisk Förankring för att
delta i projekteL och att beslutet inte gäller finansieringen.

1 ärendet yttrar sig Peter Gammelgård (v), Ruger Inuvarsson s) och Jan Lejon ([pIL

Kommunstyrelson besltitar, enligt vård- och ornsorgsutskotlets rörslag

an kommunen deltar i projekt E-hiilsa

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

e
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5l Diir20I402S5.0l3

Försäkran om begränsning av åtkomst till personuppgifter samt
om förande av viss behandlingshistorik

För att handläggare inom individ-och fainiljeomsorgen ska kunna genoniföra cn sådan bra
bedömning som möjligt av peFsoner som är i kontakt med avdelningen, kan uppgifter behövas från
CSN. Centrala siudiesiödsnimndcns siudiestödverksamhct.

En socialnäinnd flir lm direkitkomst till vissa nersonuppgiftcr som behandlas i Centrala
studiestädsnämndcns (CSN) studies:ödsvcrksamhct. Direktåtkoms ges fdrst sedan CSN har
fZirsäLrat sig om att liandläiware hos socialnämnden bara kan ta dcl av uppgifter om pcrsoncr som
är akwclla i ärenden hos sodalniinrdcn.

Fn tjäns:cskrivclse finns upprittad i flrendet som f?ireslär att aiinmunstyrclscn undertecknar
röruk-ran om begränsning av åtkonist till pcrsonuppifter sann ein (Drande av viss
behandl i ngs histo rik.

Tidigare behiarniling ny ärendet

Vård-och omsorusutskotiel beslutade 2014-03-3 1, § 39,
att den muntliga informationen noteras till protokollet

Vård-och omsorgsuiskottet beslutade vidare IZireslå kommunstyrelsen
att underteckna FörsLikran om begränsning av ätkomst till pcrsonuppgiftcr samt om rörande av viss
beliandl ingsst atisi i k

Kommtintyrelse.i beslutar, enligt vård- och omsorgsutskottels rårslag

att underteckna försäkran om begrinsning av tkomst till pcrsonuppgiflcr samt om förande av viss
behand 1 ingsstat isti k

Justcrandcs sign. Utdragsbestyrkande

L#F
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§ 52 Dnr2014.0306.106

Avtal om samverkan för effektiv informationsförsörjning inom
området för ekonomiskt bistånd genom direkt förfrågan till
Arbetsförmedlingen

1 Skinnskatlebergs kommun är kommunstyrclscn socialnämnd. För lrnndlägwiingcn av ärenden om
ekonomiski bistånd behöver socialnmndcn. dcl vill s5ga kominunstyrelsen, uppgifter från
Arbetsförmedlingen. Samverkansavtalet syftar till att reglera IZirutsättningarna för pailenus
samverkan. Parterna i detta avtal har ingåtts mcd socialniimnden i kommunen, del vill säga
kommunstyrelsen i Skinnskattebcrgs kommun och Arbetsfönnedlingen,
En tjänsieskrivelse finns upprältad i ärendet som föreslår vård-och omsorgsutskottet besluta, att
föreslå konununstyrelsen, att kominunstyrelsen undedecknar avtalet om samverkan för effektiv
informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd genom direkt förfrågan till
kommunstyrel sen.

Tidigare behandling av ärendet

Vård-och otnsorcsutskottet beslutade 2014-03-31, 43, f&CSI korumunstyreLsen
att underieckna avtalet om samverkan för effctiv inronnationsförsöining inom område: rör
ekonomiskt bistånd genom direkt förfrfgan till Arhesfönnedlingcn

Kommunstyrulsen beslutar, enligt vård- och onisorgsutskottet.s förslag

ll undcrieckna avtalet om samverkan flk effektiv infonnationsförsöining inom området r
ekonomiskt biscnd uerom dirct förfrågan till arlictsfZirincdlingen
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53 Dnr 20l4.034U023

Skrivelse om utökat uppdrag i ärendet Heltid en rättighet - deltid en
möjlighet

Ko;nmunst’rclscn beslutade 2013-06-18. § lO?. enligt ledningsutskoticis förslag att
Icdr1inusutskottcipcrsonaluiskottct hr i unpdra att utreda fdrutsflttnintirna Pdr cu system där alla
anställda inom kommunen eruds att arbeta heltid. Ledningsutskotct pcrsonalutsLottet beslutade
20 14-01-08, 8, alt ge rönltingen i uppdrag att vidare utreda frågan om ett genomförande av
l-leltid en räuighct deltid en möjlighet, samt att ärendet Mer tas upp vid utskottets sammanträde
den 2 april 2014.

Inger Daimar (v). har inkommit mcd en bcgäran om utökat uppdrag i rubricerat ärende.

Tidigare t,chandLing av ärendet

LedningsutskoltelipersonaluLskottel bsIutade 2014-04-02. § 59. Förcslim kuminuntyrelsn
att ge ledningsutskoltet utökat uppdrag i ärendet att iven gtilIa delade turer nom
ii Idres msorgen

1 ärendet yttrar sie Tony Bölja (s) och Seija Ojala (s), samt yrkar bifall till
Iedningsutskoticis/personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsen heslutar, enligt ledningsutskottets förslag

att ge ledningsutskottet utökat uppdrag i ärendet att även gälla delade turer rtoiii
ilidreomsorgen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

.
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§ 54 Dnr2013.0620.600

Skrivelse om utökat rektorsområde

len skri’clse från Grannsamverkan il-led genom Bengt Söderslen, inommcn 2013-06-12, ‘iii
man all komn:unst rclscn undersöker möjligheterna all K&sva flir ett utökat rcktorsoinrde s ml
eleverna flän Skinnskat:ebcrgs kommun kan komma i Mnjutardc av skolsjuls Ul skolan i Kolsva.

Tidigare liehandling av iirendet

Barn- och uibiIdningsu:skotct heslu:ade2Ol3-I0-14. 71.
at uppdra ciii verksamheten att utreda möili[±elen till skolskjuisar mellan Skinnskatlcbcrgs
kommun och KoIs’a koniniuntle och djirvidlag beakta ekonomiska, organisatoriska och Juridiska
asptktcr
att Cormalisera navararxle skolskjutsar mellan Bernsitanmar och Koisva. där Kolsi
organiserar/Finansierar skolskjuisen
all ärendel las upp på barn- och ulbildningsutskotlets saminanirilde 2013-12-09

Barn- och ulbildningsutskotici beslutade 2013-12-09, § 89, förcsl&i kommunslyrelsen
att nuvarandu rcklnrsomrädesindclning fortsättningsvis ska gälla
att med hänvisning till skollagen 32 § inte anordna skolskjuts till undra kommuner d detta rncdfi5r
organisatoriska och ekonomiska svårigheter

Kommunstyrclscn beslutade 2014-Oj -28, § 14,
att ärendet återrcmiltcras till barn-och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2014-02-1 7, §13, föreslå kommunstyrelsen
att nuvarande rektorsomradesindelning for sättningsvis ska gälla

Barn- och utbildningsraskottet beslutade vidare
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och besvara skrivelsen

Barn- och uthildningsuiskotlet beslutade 2014-03-31, föreslå kommunstyrelscn
att nuvarande rekcorsornn1dcsindelning fortsättningsvis ska gälla
att besvara skrivelsen enligt bifogat rörslag

1 ärendet yttrar sig fredrik Skog Cv) och yrkar pä ändringar i Fdrslagct till svar

Kommunstyrelsen lwslutar

att besvara skri’.elsen enIig barn- och utbildningsutskottets Försing men med ändringar enligt
Fredrik Skog (v) Förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

1
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55 0nr2014.0162.106

Skrivelse angående rapportering från samverkansorgan

Fu(Liniiktigcs presidium har inkommit nedun skrivekc i mhriccra ärcde.

Tidigare beliantiling ny ärendcl

Ledningsnlskntli,L beslutade 2014-04-02. § bl. föresI komnrnnstyrelsen
ati korurnunslyrelsens presidium beaktar rapporleringen från samverkansorgan vid
ord föra ndehe redn inganm

1 Lirendet yttrar sig Seija Ojala (s).

Koinmunstyrelsen beslutar enligt ledningsLct%101tcLs Ilirslag

att Locninunstyrelscns presidium heaktar rtpporteriT1gcn från samverkansorgan vid
ordfO randehe redo i ngarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebéigs
ur:tVii,friun Sammanträde s protokoll

Kommunstyrelsen 2014-04-15 Sid. 70

§ 56 Dnr 20140265007

Skrivelse angående kommunens kontroll av bisysslor hos
anställda

Skinnskattebcrgs kommun rcvsorcr har inkonunit mcd en skrivelse där svar önskas på ställda
frågor angående kommunens kontroll av hisysslor hos anstillda.

Tdgare behandling av ärendet

Led,iinesutskoucl bcslutadc 20(4-04-02. 60,

au ft4rvallningen flir i uppdrag alt utforma cl förslag till svar för hcslin i koinmunstyreRn
all d;iru ter ö’ cr1 i runa ärendet il 1 kom nu isly re 1 sc n för b si ut

Koinmunchcfen föredrar ärendet och det förslag till svar som upprättats.

1 ilrendet ‘ttrar sig Angelique Nyström ([pi).

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till svar på ställda Frågor och la dci som sitt eget
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§ 57 Dnr 2014.0342.023

Rekrytering av chef till miljö- och byggnadsnämnden

Miljö— och byggnadsnämnden har beslutat att starta en rekrytcringsproccss till tjiinst som
byggnads inspektör/energi rådgivare/chef

Tidigare behandling av ärendet

Lcdningsutskottctlpersonalutskottel beslutade 2014-04-02, § 65, föreslå kommunstyrelsen
at kommunchefen får i uppdrag att rekrytera chef i samverkan mcd miljö- och byggnadsnämnden

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (rnp), Tony l3ölja (s), Peter Gammelgård (v), Angelique
Nyström (fpl), Pernilla Danielsson (m), Frcdrk Skog (v), Roger lngvarsson (s), Rolf Andersson (c)
och Scija Ojala (s).

Kommunchefen yttrar sig.

Tony Bölja (s) med instämniande av Pernilla Danielsson (m), Rolf Andersson (c) och Scija Ojala
(s) yrkar hilbil tiH ledningsutskottets fZirslag.

Fredrik Skog (v) yrkar att komniunstyrelscn inte ska fatta beslut i ärendet.

Karin Lindström (mp) yrkar återremiss.

Ordföranden ställer proposition pä om ärendet ska avgöras idag eller terrcmittcras,
och finner därvid att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsen l,eslutar, enligt ledningstitskotte(s/personalutsko(tcts förslag

att kommunciiefen får i uppdrag att rekrytera chef i samverkan med miljö- och byggnadsn?iinnde,i

Fredrik Skog (v), Karin Lindström (mp) och Peter Gainmegard (v) reserverar sig till fZ5rniån rdr
Fredrik Skogs (v) yrkande.

.Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

a
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§ 58 Dnr 2014.0349.006

Förslag till ändring av tidpunkt för kommunstyrelsens
sammanträde den 2/9 2014

Ordföranden Cöreslär att tidpunkten ftir k-omniunstyrelsens samnmntrildc den 2/9 2014
tidigardlliggs, sä att behandling och beslut om Ovcrsiktsplan är Skintiskatichergs kommun
kan ske röre valet.
Förslag angående datum och tidpunkter rör della har upprlittats.

Ordföranden rcdgör för hrsagel.

Kommunsivrulsen beslutar

att anta ffirslagel all lidigarehigga koinmunstyrelsens snmmnniräde den 2’9 liii den
263 2014

Justerundes sign. Utdragsbestyrkande



Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskotiet beslutade 20l4-04-02, § 64,
att ge l&valtninizen i uppdrag att genomföra grundläggande uthildningsinsatser ur
komniunstyrelsen under första halvåret 2015

att Förvaltningen under år 2014 ska avge inuntlig eller skriftlig rapport över vilka
fZirhcredande åtgärder som vidtagit och planeras

Kommunstyrelsen beslutar

att ge Förvaltningen i uppdrag att genomföra grundläggande utbildningsinsatser för
komniunstyrelscn under lZirsta halvåret 2015

att Förvaltningen under år 2014 ska avge nrnntlig eller skriftlig rapport till ledningsutskottet över
vilka iZirheredande åtgärder som vidtagits och planeras

Skinnskaaeb€s
griraiun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2014-04-15 Sid. 73

§59 Dnr2Ol4034l.l0l

Utbildning för kommunstyrelsen under nästa mandatperiod

Kommunchefen önskar, för planering och rcsursbedömning, ctt inriktningsbeslut i rubricerat
ärende.
En tjänstcskrivelse i ärendet har upprättats.
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60 Dnr2014.0054.1O!

Medborgarförslag om vägbulor på Hagstuvägen 1 Skinnskatteberg

Ett medborgarflirslag har inkommit om att dc viigbonrnrnr som finns pi cvkeIvgea’ginviigcn som
korsar l-fagstutcn mellan Koiväzcn och Styhhväuen, kornplettcras mcd tv vbulor pi
[IugstuUgen rdr att öka trafiksäLerlieten i omrdct.

Tidigare behandling av ärendet

Kommuniullmliktige beslutade 2014-02-17, 9,
att överlämna medhorgarförslaget till kommunstyrelsen för bcredning och beslut som därefter
delgives fullniiikiige

Kornnrnntyreken beslutar

att ge linaltrnngcn i uppdrag att inkomma md ett yttrande över förslaget

Justerandes sign. Lltdragsbestyrkande

:W
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§ 61 Dnr20I4.0073.I01

Ovriga rapporter

1-lär lämnas rapporter som inte Iiflnfdrs till ärenden p dagcns fllrcdraningslista.

Vanja LeneLlint ([pi) rapporterar fl-äTI en storrcLrional konferens angeiide nfrastniktur, crafikplan
2017.

Lars Carnhrand (oh) och Lars Andersson (s) rapporterar från seminarium angacndc Ekomuscums
Framtid.

Lars Anderson s) rapporlcrar hån Sarnordningslbrbjndets rIiga samnd mcd medlemmarna.

Lars Andersson s) rapporleror om en planerad busslinje frän Dalauränsen ö”cr Bauådalcn och
vidare söderuL.

Lars Andersson (s) har dehagit i re’ sior.crs mLilc ;ingcndc kommunens nMslvming.

Nornmunstvrclscn lcslutar

att notera rapporienin till protokollet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 62

Valärenden

Dnr 2014.0292102
Tony Sälja (s) har 2014-03-20 inkomcnit med begäran om eniledigande från uppdragct som
ersättare i ‘itrd oli omsorgsutsLoflet.
Kommunslyrelscn lmr alt enliediga linnoni och välja ny ersältare in uppdragL.

Dnr 20l1.0299.102
Stig Johansson (s) har 2014-03-25 inkommit med begäran om cnlledigande frän samtliga sina
förirocndeuppdrag kommunen.
Koniinu,istyrelscn har att entlediga honom fri,, uppdraget som ledamot och ordl&andc barn- och
utbildningsulskottet och frän uppdraget som ledamot i VKL:s (Västmanlands
Kommuner och Landsting) barn- och ungdomshercdning, samt välja cfterträdarc till honom.

OrdFöranden redogör För ifirslaget till de val 50111 ska Fdrriittas av komrnunstyrclscn.

Komniunstyrelsen hcslutar

alt entlediga Tony Bölia (s) från uppdragcl som ersättare i vård- och omsorgsulskotlec

att till ny ersällarc i värd- och omsorgsutskouci efter Ton Bölja (s) välja Anetli Anidsson (s)

alt cntlediua Stig Johansson (s) frän uppdraget som ledamol och ordförande i barn- och
utbldningsuskottet och uppdraget som ledamot VKL:s (Västmanlands Kommuner och
I_andscinL’) barn- och ungdonisberedning

at till ny nrdtZirandc i barn- och utbildnng3u:skottct efter Stig Johansson (s). välja nuvarande
ersiit1arc Lena Lovén-Rolén (s

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc

ep
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§ 63 Dur 20140074002

Delegationsbeslut

Aninlilan av delcgationsbcslut har uppriiuats ciilig ö,icckning.

Komntun(yrcI.scn I,cslu(ar

oU mcd godLiinnandu Iigga delegatiorishesluren tl Imndlingania

Justerandes sign. Utdrugsbestyrkunde
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§ 63 Dur 20140075.002

Delgivningar

Avesta kommun
140408
Upphandlingssamarbele slyrgrupp. protokoll 2014-03-26

Ekomuseuni BcrgIagcn
140311 Dnr2Ol40087,106
Styrelsen, protokoll 2014-02-2

Fagersta kommun
140307 1Jnr2014.0317.l06
Konimunfullmäktige. protokofl 2011-02-25. 2. Kommunal borgen kir Vai’ahMiHö AB

Färna samrIlighetsrdrcning
140401 Dnr 20140320101
Kallelse il! rsstin,na den 13 aprfl 2014 i flirna

Kommuninv est
140327 Dur 2014.0ISl.106P
Kallelse till föreningssilimma 2014, den 10april2014 i Stockholm

Köpings kommun
140303 Dnr2014,0317.106
KommunfuIImikligc, protokoll 2014-02-24, § 15, VafahMiljö, anhållan om kDnimunal borgen

hela Sverige ska leva
140327 Dur 2014.0307.106
Inbjudan till landsbygdsriksdag den 16-18 maj 2014 Sandviken

Landstinget Västmanland
140328 Dnr2Ol4.0104.106
Kollcktivtrafiknänindens hcrcdning, minncsanteckiiingar 2012-01-20
140318 [Jcir2Ol4.0l43.106
Gemensamma ninindcn rör Iijälpmedelsverksamhet och andra samverkansftågor. Protokoll från
sammanträde 2014-02-21

LinsstircIsen Väistmanlands hin
140331 Dnr2013.1291.1-13
Delbeslni om statligt bidra till lokala naiunårdsproiektcl En siruklur för sanhllcs
niiljökvahletsinI, folkbfldning och folkhälsa i Skiimskattcbcrgs kommun

Norbergs kommun
Dur 20140293.106
Lönenämnden, prolokoll 2014-02-26

[Justerandes sign. Utdragsbestvrkande
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§ 63 foris. Dnr 2014.0075.002

Norra \‘jjstmanlarnjs Utbildningsförhund, NVU
140320 Dnr2014.0225.106
Förbundsdirektionen, protokoll 2014-03-12 med årsredovisning och bokslut 2013

Regerings kan sliet
140319 Dnr2014.0281.101
PSI-utredningens sluthetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja
vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 remiss

Skinnskattebergs kommun
140321
Miljö- och byggnadsnämnden, protokofl 2014-03-12
140326
Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2014-03-26

Svensk Författning.ssamling
140218
Nr 37 Ofkntlighcts- och sekretesslagen 2009:400, ändring
Nr 63 SocialtjänstfZirordningen 2006:937, ändring

140318
Nr 105 Insyn i finansiering av partier, lag
Nr 106 Statligt stöd till politiska partier, ändring i lagen 2005:321
Nr 109 Kommunernas bctalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, ändring i I?irordningen
1991: 1278
Nr 110 En upplysningstjänst för konsumenter, förordning
140325
Nr 121 Alkohollagcn 2010:1622, ändring
Nr 122 Statsbidrag tiH skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, ändring i förordningen
2013: 70

Sveriges kommuner och Landsting, SKL
140226 Dnr2014.0066.106
Uppföljning av systematiskt ffirhättringsarhete avseende riskanalys, egenkontroll samt klagomål
och synpunkter i värd och omsorg om äldre
140311 Dnr2014.0066.106
Information om viktiga datum under 2014 avseende överenskommelser som har inriktning på
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
140407 Dnr2014.0095.106 Lokal organiserad brottslighet en handbok om motätgärder

SmäKom
140303 Dnr 2014.0118106
SmåKoms nyhetshrev fZir februari 2014
140331 Dnr2014.0l18.J06
Kallelse till Småkom årsstämma den 23 april 2014 i Charlottenberg

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc
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§ 63 fo-ts. Unr 20140075002

Statskontoret
140328 Drxr2Ol4.0314.519
Rapport om kostnadsunderlaget i kollektivtrafikrnodcllcn i del kommunalekonomiska
utjämningssystcmctb(2014: il)

VafabMiljö AB
140324 Dnr 2014.0297.106
Kallelse till årsstämma den 24april2014 i Vösterås

Viistn,anlands Kommuner och landsting, VKL
140226 Dnr2014.0102106
Analyssamvcrkan och rapporten Drop outs från gynulasiel
140306 Dnr2014.0239.106
Protokoll från överläggning mellan Ijänslemän från Delegationen fi3r Cityhanans finansiering och
Trafikverkel 20 14-02-] 3
130327 Unr 2014.0102.106
Inbjudan till Förbundsmöle den 9 maj 2014 i Västerås

Västmanlands LuftvrdsrörI,und
140320 Dnr2014.0206.106
Kallelse till fZirbundsstäinma den 28mars2014

7iisterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 64 Dnr20140076,lOt

Övriga frågor

Lars Cambrand (oh) stIlcr främ ein iordningssti II:mde av Sandvikshadct inflir sorninars5songen,

Komniunclicfcn incddelar itt Fön’altningeii Iuillcr på att reda ut huruvida niedel finns anslagna i
budget 2014.

1 1eITi Jarno (Epi) ställer frgzt om någon ny information finns hos kommunen angcridc den
planerade vindkrafcparkcn p\ Lfingholmshergct.
Ordr;indcn svarIr att så inte är falici.

JuslerantJcs sign. UldrugsbestyTkande


