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§ 65 Dur 20140465007

Revisionens granskning av Skinnskattebergs kommun
organisation — information

Revisorerna har låtit graciska koiiiuiucicas orgarusation och en revisionsrapporl har upprättats. Vid
(lagens samrnantridc inlbnucrar rcvist’rcc-ila ciii rappnrtcn linan iircndd tas upp i ledningsutskottet
ifk heredning.

Mats Lundhcriz från re’ siocis[irinzici KPMG prcscnccrar den rappori som gjorls p uppdrag av
rc’ sioncn i Skinnskaitel,crI1s kommun. Rapporlcn r ii’ crl5mnnd iii kninmunivrelscn med
niedfiljiinde missiv. des från rc isioncns ordftirai,dc 1 hirald Broberg le) och dels fri: re’ or 1 leurv
Bäck {v), som föredrar sina kommucnarcr.

Carina Sizdo, fj) och Scija Ojala (s) ;trar siu.

Komniunstyrelsen beslutar

att notera infornmtioncr. till prolokoliel

Juslerandes sign. Uldragsbeslyrkunde
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§ 66 Dnr20140443,042

Budgetuppföljning med årsprogrios per 2014-03-31

lludgeiuppFciljning mcd årsprognos per 204-03-3l har uppråtlats.
Dcn finansiella rcdovisningen av de likvida medlen visar en behållning mcd 46 904 1kr. Det Ur en
förbättring med 4092 Ikrjiimförl med årsskiftet. Under perioden har det amorterats 478 tkr och
även orIs den sista amoileringen på länet l-landelshanken, Aktuell låneskuld hos
Kommuninvest är 35 883 1kr fördelal på två olika avgiftsflnansicrade lån.
Uppgifterna om de aktuella pensionsplaeeringarna hos Swcdbank Rohur kommer längre fram att
kunna lZiljas bättre, då direkt tillgång genom egen inloggning hos banken ger möjlighel all la fram
bättre underlag än idag över de placerade medlen.

Tidigare liehandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-30, § 71, Föreslå kommunslyrelsen
att förvaltningen får i uppdrag att identiflera åtgärder ir att hantera underskottet sektor barn och
utbildning

Ekonomicheflm f redrar ärendet och kommenterar avvikelser och prognoser. Det föreligger ett
mindre underskott på konlot kommunlcdning, setneserlöneskulden bokförs nu varje månad mol
tidigare endast i årsboksluteL Prognoser för sektorerna visar inga avvikelser ulom för sektor barn
och utbildning visar underskott på interna hyror. Miljö- och hyggnadsnimnden visar ett marginellt
underskott i prognosen för helåret. Utjiimningssystemet gör att det är större överskott på
skatteintäkter och statsbidrag än beräknat i budgeten. På invesieringssidan ligger det still i denna
uppföljning. Sektor teknik och service kommer inte att använda 1 mkr i investering av
reservvattenledning Riddarhyttan-Skinnskatteberg. då det råder osäkerhet kring kostnader och
konipelensresurser för att utföra arbetet. Uppföljning av kontot bostäder sker nu särredovisal, och
här sig själv för perioden med kostnader och inläkier.

1 ärendet yttrar sig Pernilla Danielsson (m), Lena Lovén-Rolén (s), Tony Blilja (s), Angelique
Nyström (fpl) och Seija Ojala (s),

Pernilla Danielsson (in) ställer fråga om det i hostadsbeståndet ryms några lokaler som ger intäkter
och kostnader.

Lena Lovén-Rolén (s) siluller fråga om vad det nya utjämningssystemet har inneburit för kommunen
och om minus i årsprognnsen för sektor barn och utbildning.

Tony Bölja (s) anför att semesterlöneskulden och internhyror inte ska medföra att verksamheten i
den sektorn ska blir lidande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk



Skinnskatteb&s
u Samma ntradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2014-05-20 Sid, 85

66 fort. Dnr 20140443042

Angeliquc Nyström (fpl) anFör sin oro För nerdragningar på assistenter i skolan, och påpekar en
felaktighet beträffande budget för översiktsplanarbeteL. Det finns utvecklingsmedel anslagna för att
slutföra arbetet under år 2014.

Kommunchefen yttrar sig.

Seija Ojala (s) yrkar bifall till ledningsutskotlets förslag.

På förfrågan besvarar ekonomichefen en fråga om nyekeltal som ställdes vid behandlingen av
bokslutet,

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsLilskottets flirslag

att förvaltningen ffr uppdrag att identiliera åtgärder l?ir att hantera underskottet i sektor barn och
utbildning
atti övrigt godkänna budgetuppföljning per 2014-03-31 och lägga den till handlingarna

r
Justerti1Jcs sTgn
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§ 67 Dnr 2014.0400.046

Årsredovisning 2013 för Pontus Nohres stiftelse Il och III

Årsrcdovisning för räkenskapsåret 2013 Rir Pontus Nohres stiftelse II och III har upprättats och ska
godkännas av fullmäktige.
Skinnskattebcrgs kommun är förvaltare av sliftelserna.

Tidigare behandling avä rend et

Lcdningsulskottcl bcslutadc 2014-04-30, § 70, föreslå kommunflillinäktige
att godkänna ärsrcdovisning fi3r rilkenskapsaret 2013 lur Pontus Nohrcs stiftelse II och III

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets Ilirsing, föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning för räkenskapsåret 2013 för Ponlus Nobres stiftelse Il och III

Justerandes sign. Ijtdragsbestyrkande

fl
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68 Dnr2014.0375O(J2

Underskriftsbemyndigande

Tidigare besuIa undcrskHfisbcmvndigande f& Kommunstvrclsen,
2013-12-17. § 234. behöver iustcras p grund :vpcrsortalrörändHngar.
En tjår.steskrivclse irendel ha, uppriittals.

Tidigare behandling av Liremlet

Ledningsutslwttct hcslutade 201’4-04-30. 72. frcsl[1 kommunstvrelsca

att kommuncitef Nirna Poasiji ii. ckonomklicf NI ik;iel Eriksson. redoviiiingsckoiom :\giic:a Lind
cUer ekonom Bibbi Nvlander samt ckorom Michaci Sundli. att två i Iörer.ing cllcr var rör sig i
fö,c ninu mcd ztssistc’u Birgitta Karlsson cllcr assistent Monika Tliurcsson underskri anvisningar

kommunens hnnkriikningar och plusgirokornon

an redovisniiiusckonom Agneta Lind och ekonomichef Mikael Eriksson u,r för sig eller genom
ombud anJiingiggöra och föra kommunens talan kravfirenden sviI i som utom domstol

att komniunslyrelsens ordRSrande Lars Andersson (s) och vice ordliir;,ndcn Fredrik Skog (v) att
båda tillsammans eller var rör sig rörening med kommunchef Nima Poushin, ekonomichef Mikael
Eriksson och sekiorclwkn flir teknik och service Thomas Lcncll unddfleckna röljnde handlingar —

köpehandhingar eller motsvarande i samband med finiirv, Lhrsiiljning, gåva och mottagande av
giva avseende svLU fast som lös egendom, servitut, avtal, vägdittsavtal, övrya handlingar
ärenden rörande fastighetsreglering enligt fhstighctsbildningslagcn där kommunen ur part,
skuldFörbindelser ln som upptages av kommunen, ansvarsförhindclser rörde borgensIagEinden
fullmuiktige beslutat om

Kommunstyrelsen lieshitur enligt ledningsut.skottets flirslag

att kominuciclicf Nima Pousijin, ekonomichef Mikael Eriksson redovisningsekonorn Agneta Lind
eller ekonom Bibbi Nylander samt ekonom Michael Sundh, alt två i Fdrcnin eller var För sig i
förening med assistent Birgitta Karlsson eller assistent Monika Tliurcsson undcrskria anvisningar
ö kommunens baukräkxilngar och ptusgimkocnun

alt redovisningskonom .Agneia Lind och ekonomichef Miknel Eriksson var för sig eller geI:on
ombud anhiingiggöra och röra kommunens talan i kraviircndcn sivä som utnin dorns:ol

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande

IJk-$fl



SkinnskattebFs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2014-05-20 Sid. 88

§ 68 fans. Dnr 20140375.002

all komrnunsiyrclscns ord(Zraride Lars Andersson (s) och vice ordföranden Fredrik Skog (v) alt
bäda tillsammans eller var för sig i förening med kommunclief Ninm roushin, ekonomichef M kael
Eriksson och sektoruhefen tZir leL-nk ccli service Thomas LcneIl undcrtcckna Itiljande handlingar

köpehandlingar eller motsvarande i samband ,iied rann, firsflljning, gåva och nottagande av
gåva avseende säväl {st som lös egendom, senilut. avtal, vägrilusavial, övriga lmndlingar i
ärenden rörande fas ighesrcglcriiw enligt Fast iglieisbildningslagei där ko,n!lluIcn är part,
skuldförbindelscr län sum upptages av [ontiluicrI. ansvarstZSrhfndclscr För de borgensåtaganden
fullmäktige beslutat om

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

LMjfrj
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§ 69 Dnr2014.0509.042

Begäran om omfördelning av investeringsmedel i 2014 års budget

1 en tjflnslcskrivelse frLin Förvaltningen framförs en begäran om alt 1 mkr ur 2014 ars
investcringsbudgct avsatta till rcservvaltenledning I{iddarhyttan-Skinnskatleberg,
omflärdelas till upprustning av badplatscr i kommunen.
Sommaren 2013 phörjadcs R3rhättringsaigirder finansierade mcd AFA-medel. Färår 2014
äskades invcslcringsmedcl som inte beviljades. En lidspian För upprustningsarbctel har lagils fram
nom fZirvallningen, och målsättningen är att förbättringar ska genomföras till stor del under

sommar och höst 2014 och att planen ska vara genomförd fullt ut till badsäsongen 2015.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl) yrkar bilhIl till flirslaget.

Kommunstyrelsen Icsltitar flireslå kommunfullmäktige

att 1 mkr ur 2014 års nvcstcringshudgct avsatta till rcscrvvaltcnledning Riddarhytlan
Skinnskattcbcrg, omfZirdelas till upprustning av badplatser i kommunen

Sammanträdet ajoulteras för paus.

Justerandes sign. tJtdragsbestyrkande

Lkfl?
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SmmanträdeI aterupplas.

§ 70 Dnr 2014.0090.106

Årsredovisning 2013 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Årsredovisni:m 2013 mr Norra Vismaniands Saniordningsrörhund finns upprilitad.
Samordningsförbundet styre!se har 2014-03-12. 10. beslutat att godkiinna
ärsrcdovisningcn och lägga dcn till handlingarna.
Enligt f&bundsordn,ngca ska styrelsen ‘ism tre mänader efter rikenskapsrcts utgång överämna
årshokslut och rsrcdovis,nng till ibrbundsrnedlcrnmarna och till av dcsa utsedda rc isorer.
Samordnirmsförbundcts riikcnskaper, i,rsrcdovisning samt styrelsens Zirvaltning, ska granskas av
en revisor Rir jj fZirhu,idsmcdlcms rikning. Den tZir Lorn,nuncri;a gcme,tsanlala revisorn väljs
av Fagersta lwnimunftillniäkthze.
FuIlrnäktie har att godkänna trs,cdovisningen samt behandla fräga:i om ansvars frihct ftir Norra
Viiscinaiilacids Sa;nordrnnus Zrhu,id 2013.

‘Il digi re lwhii ii dli ng av ii rend et

Ledningsutskutici beslulade 2014-04-30, § 74, föreslä kommunfullmäLlige
att godkänna Ärsredovisning 2013 flit Norra Västmanlands Samordningsförbund
att tillstyrka revisoremas rörslag att bevilja ansvarsfrihet ftir styrelsens ledamöter flir
verksamhctsrct 201 3

Roger lngvarsson (s) och Pernilla Danielsson (m) anmäler jäv och deltar me i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt lednångsutskotte(s flirslag, flireslå koniinunlulln,iiktigc

att godkänna ÄrsredovRning 2013 fi3r Norra Västmanlands SainordningsFörbund

att tillstyrka rcvisorcnms förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för
verksamhetsäret 2(113

.Justerandcs sign. UtdragsbestyTkande
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§ 71 Dnr2014.0145.106

Årsredovisning 2013 för Hjälpmedelscentrum samt
verksamhetsberättelse för Gemensamma nämnden 2013

Gemensamma nämnden ffir l-Ijiilpmedelsvcrksamhet och andra sarnvcrkansfrågor har överlämnat
årsredovisning För fljälpmedelsccnlrum 2013 sami verksamheisberjitlelse För nämnden 2013, till
lm vu din nu en.
Enligt reglementet ska nämnden varje år i en årsbcrätlclsc redovisa sin verksamhet som delges
respektive parts fullmäktige. Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en
av de samverkande parterna; revisorerna kan samarbeta.

Fullmäktige har att godkänna årsredovisningen 2013.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-30, § 75, Föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Ärsrcdovisning för l-ljiillpmedelscentrum 2013 samt verksainhetsherättelse 2013 för
Gemensamma nimnden för hjälpmedelsfrågor och andra samverkansfrägor

Pernilla Danielsson (ni) anniälerjäv och deltar inte i beslutet.

Kummunstyrelsen beslutar, enligt ledningsLlLskottets Ilirslag, flireslå kummunfulliniiktige

att godkänna Arsredovisning lr lljälpmcdelsccntrum 2013 samt verksamlictsbcrättclse 2013 För
Gemensamma nämnden för ILilpmedelsfrågor och andra samverkansfrågor

Justerandes sign. Lltdragsbestyrkande

u-W



SkinnskaIteb&s
Samma nträdes protokoll

Kommunstyrelsen 20 14-0 5-20 Sid. 92

§ 72 Dur 20l404l1.007

Anmärkning mot kommunstyrelsen i revisionsberättelse 2013
för Skinnskattebergs kommunstyrelse — yttrande

1 revisionsberättelsen För 2013 riktas en atuuiirkrnng mot Lorninunstyrc!scn ‘p grund av bristande
upprdljninu av milstyrnicigeci och dä fuIIiuiktigcs beslut om utarbetande av ntitbira effektmål nie

verkställts.
Med anledning av detta vill FuIlcuiktiges presidium ge koinmunstyrelsen möjlighet att avge elt
yttrande nnan ftiilm5ktigeden 16 juni 2014 httarbcsiut omÅrsrcdouörelscochhokslut 2013 jr
SLinnskattebergs kumniun.
Yttrandet ska vara presidiet iilllianda senast den 30 maj 2014.

Tidigare behandling a’ irendet

Lcdnings’nskotiet bcsluiade 2014-04-30, 73,
all överlämmi iircndcl bil koininunsi> relsens presidium all ge fZrslag till vitrande som behandlas
vid kominunstvrelscns sununaulrUdc den 20 »mi 2011

Fn :jänsieskrivelse med fijrsiatL Hl >Iirundc har upprc:als.

Carina Sändor (fpl) yrkar att det. Förulom dcl framlagda firsl;igct till lydelse, även ska ingä dcn lexi
i ljinsleskrivelsen som beskriver hakrtindcn.

Kommunstyrelsen beslutar

att anta det uppr!ttade flirslaget till yttrande tillagt (len (cxi som beskriver bakgm[tdcn
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73 Dur 2031.0357.002

Förslag om delegation av beslut om projektbidrag som rör Finskt
fö rya It ni n g som rå de

1 en tjinstcskri else i&cslfts komniuns:vrelsc,i hcsluta au delegera till sekturclieC niirmgsliv och
u( eckling rlltwn att besluta om projckibidra som rör Finskt Rin altniugsocnriidc,
Bcrcdni,iecn i två steg IZire beslut kommunstyrelsen, har visat sig tidsödande di projekiansiikan
Rirsi ska passera en instans i heslutsproccsscn. sarnr5dsgruppcn rör Finskt rönaltiligsoinråde,
mmm den politiska beredningen i lcdningsutskoltct som leder till beslut kommunstyrelsen. Förslag
till lösning kan vara att antigen delegera heslutanderätt om projekibidrag till sckinrchekn, eller att
ansökan om projckthidrag går direkt till korniminstyrelsen för beslut eller samrådsgruppens
rek uni nie n da tio n,
Förvaltningen fZirordar delegation av beslut till sektorebefen på den grund alt sektorcheftn beslutar
om anviindandet av statshidragel i övrigt till verksamheten Finskt flirvaltningsområde enligt
Ilandlingsplan rör arbetet med nationella minoritcter och minoritetsspråk, och alt Riktlinjer lZir
bedömning av ansökningar om projektmedcl dessutom beskriver detaljerat vad som gillcr

Tidigaru Iicliandliiig av ärendet

Lcdaingsutskottct beslutade 204-04-]0, § 76. liresla Lommunstyretsen
ni dclcgcra iII s2klorchef näringsliv och uvcck[ing riiten att hesu:a on projckthidrag Som För

Finskt för’altningsområde

Nettan Roth ( v ) an inä ler jäv och deltar ej hesl ulet -

Ki,mmuntyreIse,i Ijesltitar enligt ledningsutskottels flirsl&ig

att delegera till scktorclicf näringsliv och ut’ eckli im rittcn mi bes!u:a om proickthtdrau onI rör
Finski Iirvahningsoinråde
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§ 74 Dnr 2011.02q1 Xfl0

“Kultur gör skillnad”

‘Kuhur kan göra skillnad!’ hetcr en rapport som dåvarande Glcshyuds’erke: gav ut 2009. och som
utgjorde grunden Lii! (le kuhurkonferenser “Kuhur gör skillnad, som 1 lula Sverige-organisationen
och länsbvgderådcl Eiintland anordnade 2013 och 2014 i Briicke. Svftel mcd konferenserna har
varit att samla bcsiutsthtiarc. politiker och tjänstemän, samt kulturutvare ftii mindre och
medelstora kommuner, flir att visa goda exempel nä hur kultursatsningar ger efkkter i form av
tillväxt och ulvcckliiig.
Riksorganisatiocien för 1 leLa Sverige ska leva’, har tagit rollen som arrangör itir en större nationell
konferens 2015, som sedan iii’ tänk; att äterkomma vartannat år i olika delar av landet.
Skinuskattehergs kninniun har nu kommit ib3ckpunkten, dels Zir dL starkt Lulturl v
(Kuiturikel 1 Bergslagen), dels med möjl ighetcr och erfarenheter av att anordna större
kul turevenema mig (körstinunan)

Ti cl ign re hulm nd Ii og av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-02, § 48,
att ge föi-altiiiiigcn i uppdrag att i dfalog med organisationen 1-Ida Sverige ska leva, utreda
Ibrutsättninganu för att arrangera rikskonfcrcnsen år 2015

ärendet Åler ls upp vid utskottets sammanträde den 30april 2014

Ledningsutskotiet beslutade 2014-04-30, § 79, rdl kommunstyrelsen
att Skinnskattebcr’s kommun inte åtar sig viirdskapct Rir konferensen ‘KulIur gör skillnad” 2015
an Skinnskattehcrs kommun gärna emotser en förfrågan vid ett senare tilllflille

1 ärendet yttrar sig Vanja Lenekhnl (fpl), Fredrik Skog (v) och Seija Ojala (s).

Vanja Lencklint (fpl) yrkar att kommunen åtar sig värdskapet flir detta arrangetnan.

Kommunchcn yttrar sig.

Fredrik Skog (vI nied instämmande av Seija Ojala (s) yrkar bifall till ledningsutskottets fTirslag.

Ordföranden stilkr proposition pä Vanja Leneklints ([pi) yrkande aCt kommunen ätar sig
ärdskapeI, mot ledningsutskottets förslag. och finner att kommunst relsen beslutat enligt
Iedningsut’.kottvts rsIag.

Justerandes sign Utdragsbcstyrkandc
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§ 74 forts. Dnr 2014.029] 010

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsulskottets flirslag

att Sknnskattcbergs kommun inte åtar sig värdskapct rör [conferensen ‘Kultur gör skillnad 2015
att Skinnskattcbergs kommun gärna emotser en fZirfrgan vid ett senare tiliflihle

Vanja Leneklint (fpl) reserverar sig till ffirmän rör eget yrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 75 Unr 204.03 L6.042

Bedömning av ev. behov av infrastrukturåtgärder med hänsyn till
skol skjuts am a

KummunsIyrelsn beslulade 2014-01 -28, 5. angtcnde kollcktivlrafikrnvndigliclens översyn Mer
Knil gällande Fagersta. Norbcrg och Skinnskanehergs kommuner, ett inriktningshcslu: om ett flenal
punkter. Bland annat uppdro’s till tekniska utskottet, efter samråd mcd barn- och
uthildningsutskottet, gira cn översiktlig bedömning av eventuella behov av in&astrukturätgärdcr mcd
hiinsvn till skolskjutsanm Av bedömningen ska framgå vilka kostnaderna respektive itgärd är
mrknippad med (Ich vilka eventuella åtgärder som kan Finansicns intim hudgc:ramcn flir är 2014.
och redovisa hedönnunocti till kon’.munstvrelsen senas: vid sammantradet i juni.

Tidigare hehandling av rentIct

Tekniska utskottet beslutade 201 4-04-01 § 28,
alt ärendel tas upp ‘id nästa amrnanträde i tekniska utskottet, för iii slutIien la iällning i frågan

Tekniska utskottel beslutade 2014-04-29, § 34,lireslä kommunstvrclsen
att inga behov av nFrastrukturåtgärder föreligger när det gäller de nuvarande skolskjulslinjcrna då
hållplatscr och av— och påstigning fungerar ur säkerlietssynpunkt

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja (s) och yrkar bifall till lekniska utskottets förslag.

Kommunstyrelsen heslLltar enligt tcknkka utskottets flirslag

att inga behov av infrastrukturåtgärder föreligger när det gäller dc nuvarande skolskjutslinjcrna då
hållplatscr och av— och pstigning fungerar ur säkerlietssynpunkt

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande

Li4W
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76 Uni 20I2.03q3.2I4

DetaIjpIan för ny sträckning av väg 661

En dctaljplun gilIandc ny s:räckning v väg 661 genom Skinnskaltcbcrgs läloM afllOLTS nr
200l. Syfiel ned deiaPplancn var att ge planmässiga fZnitsältningar all gcno:rdra en
förändrad sträckning av väg 661 Enligt denna ersätts den beflntliga g5ng- och c>kclbron över
järnvägen av en bro fr fordonstrafik med separat gång- och cykelhana mcd anslutande väg
nordväst om sp5roinrådet i anslutning till industrierna. Fn ny bro för gäng- och cykelirafik med
anslutningar anlägus söder om Folkets Park.
Miljö- och bvggnadsniinmdcn fireslr 2012-04-Il, § 27. att konununstvrelscn ler väcker frågan
o:h att arbetet icnJpptas med att fä till stånd en fZirändrad ;äusträckcing och ly Jänivägsöverflhri
ettIgt denna detaljplan
En tjänstesk-rivelse ärendet tar upprättats.

Tidigare IwIi;,ndling av ärendet

Kominuiislyrclscn heslulade 2012-06-19, § 89,
all åleruppla ärendet att ffi till slnd en förändrad vägstriickning och nvjärnväusövcrli1
enligt befintlig dcl:iljplan
att uppdra till Iönaltningcn all börja beredning av ärendet
alt rapportering Sker vid kommunstyrelscns sammanträde den 4december2012

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04, § 173
all överlämna ärendel till tekniska utskottet iZir beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16 10
a!LhinskJuta ärendet till nästa sammanträde i lbhruari

Tekniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 46,
att sektorehefen återkommer till ärendet på tekniska utskottets sammanträde lcn 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 20 13-06-12, § 62,
att förvaltningens uppdrag att bereda detta ärende fortsätter

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-24, § 89,
att lägga rapporten till handlingarna
att Urvaltuingens uppdrag att bereda detta ärende fortsätter

Tekniska utskottLt bcsiuiade 2014-04-29. 38. i&eså kon;munst>rescn
att lbnahningcn fr i uppdrag att fodsätta beaka frågan och all ‘äcka ärende: om irafikverket
visar ett intresse
att ärendel n slulas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

LA-’
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§ 76 forts, Drir 2012.0393.214

1 ärendet yttrar sig Tony Bölja (s) och Scija Ojala (s).

Tony Bölja (s) yrkar bifall cill IckTliska utskottets förslag

Kommunstyreken IwslLltar enlig tekniska ulskottets flirslag

att Rinalwingen lUr uppdrag oa fortsiua bcvaka frg1rn och au vileka ilrendet om trafikverket
visar elt intresse
att ilrundet avslutas

Juslerandes sign. UtdragsbestyTkande
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77 Dnr2OI2.0741319

Översyn av övergångsstäIen i Skinnskatteberg

Kommunstyrelsenheslutade2Ol2-0&-19, § 91, i Riktlinjerföröversynav
hasidmtshcgränsningarna i Skinnskattebergs tätort, att förvaltningen får uppgift
att se över de övcrgångsstiillen som finns inom tätorten, om dc är rätt placerade, om
de fungerar bra och om trafikrniljön behöver kompletteras med ytterligare övergångsställcn.
En rapport i ärendet ska vara klar till tekniska utskottets sammanträde i september.

Tcknisb utskottet har tidigare beslutat, 2012-03-15, § 20, att lZirvaltningen ser över frågan om
överuåiigsställcn i sin helhet i och med de Rirändrade hastighetsränserna.
En tjänstcskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidig:ire behandling av ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2012419-12. 52.
a:t hordläuga ärendet

1cLniskautskottetbeslutide20I3-(l6-l2. 68.
att översvnen verkställs samband mcd omskyltningen i nRir de flirändrade Imstighul sgränsernn den

1 september2013

lekniska utskottet beslutade 2014-04-29, § 39, föreslå konin,unstyrclsen
att förvaltningen fr i uppdrag att fortsätta bevaka frågan och att ett nytt ärende väcks om behov
uppstår
att ärendet avslutas

(ärende yttrar sig Tony Dölja (s). Fredrik Skog (v) och Angeliquc Nyström (fpl).

Fredrik Skog (v) yrkar all ärendet ska avslutas och att tZrsiu att-satsen ska strykas d fr.gan ligger
inom koir.petensoniridet för sektnrclief teknik och service.

KonimLlnstyrelsen beslutar

att ärende: avslutas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

LK
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§ 78 Dnr20140278.l0l
Dnr 2013.0318.101

Ansökan om bidrag till BRIS region Mitt

En ansökan ein bidrag har inkommit från BRIS, region Milt, för verksamhetsåret 2015.
Organisationen ansöker om tio kronor per barn från Skinnskattehergs kommun vilket motsvarar
7 820 rör kommunens 782 barn. Utskottet ska bereda ärendet till koinmunstyrelsen.
Under ärendets heredning har det visat sig att I3RIS ansökte om medel 7 580 kr för är 2014, som
inkom till kommunen 2013-03-25, men som inte behandlades. En kontroll har gjorts att inte heller
någon utbetalning av bidrag till BRIS har gjorts för år 2014.

Tidigare hehamil ing av ädel

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2014-04-28, § 49, föreslå kommunstyrelsen
att bevilja 7820 kronortill BRIS region Mitt lhrverksainhetsåret 2015

Roger lngvarsson (s) yrkar bifbll till vård- och oinsorgsutskottets förslag.

KornmLlnstyrelsen leslutar

att bevilja 7820 kronor för verksamhetsåret 2015 till BlUS region Mitt

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Dnr2fll4.014L1.291

Avseende landstingets f. d folkhögskola i Skinnskatteberg

1 augusti 2011 undertecknade Landstinget Vöstinanland och Skinnskattebcrgs kommun en
avsikisförklaring avseende fastigheten Vätterskoga 4:106, som landstinget beslutat avveckla sitt
ägande av. 1 avsiktsförklaringen uiirycks intentionen att under tre år samverka för att hitta
hyresgäster och/eller köpare till lokalerna, Vidare dokumenterades att nyetahleringar på området
gynnas genom att bedriva en aktiv verksamhetsutveckling och låta olika projektidéer prövas.
Avsty ekning utesluts inte, och genomförs i så fall i landsflngets regi.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningswskottct beslutade 2014-02-19. 25.
all ned hLirsvn till kommunens intressen uppdra till förvaltningen a:t förbereda en altcrnati
hzindl ingsplan för att undersöka möjligheterna för avsty’ckning av vissa byggnader vrcla au spara
samt undersöka möjligheterna III a:t fön ärva ytterligare mark pi c,inrdet

Lcdnngsutskottei beslutade 2014-04-02, 55.
au notera rapportcn tiLl pretokollci

OrdFir;mde redogör ingående om vad som förevarit i irendeL och den aktuella situationen

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s). Lars Andersson (s), Tony Biilja (s) Fredrik Skog (v), Carina
Såndor (fpl), Vanja Leneklint (fpl), Rolf Andersson (c) Lena Lovén-Rohn (s), Ulf Kjellin (c) och
Pernil la Danielsson (m).

Ko in nu tel te len yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

Ordföranden föreslår att koinmunn begär hos lands:inge aU börja förhandlingar angående fil
folkhögskolan ocl: att en rdrhndligsdelegation från kominunstvrelsen om 2 + 2 personer utses.

Seija Ojala (s) föreslår Lars Andersson s) och Fredrik Skog (v) från majoriteten att ingå i
deegadoncn.

San-.manträdct ajourneras För övcrläutningar p begäran av Vanja Lcncklint (fpfl.

Sammanträdet äterupptas.

1 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 79 forts. Dnr2014.0140.291

Ordfiiranden meddelar att möte mcd landstinget är bestiimt till måndagen den 26 m kl. 08.00 i
Vistcrås.

Diskussionen återupptas om delegalionens uppgift och mandat från kommunstyrelsen.

Kommuncheftn yttrar sig.

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt

att ta upp Förhandlingar med Landstinget Västmanland om ett eventuellt överlagande av Ed
fhlkhögskolans lokaler
att utse Lars An&rsson (s), Fredrik Skog (v), Vanja Leneklint (fp!), Ulf KjelHn (c) med Rolf
Andersson (c) som ersittarc att ingä i kommunens Rirhandlingsdeleation

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Lk-W
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§ SEJ Dnr20I3.0642l0l

Svar på motion — Behåll huset med gymnastik- och slöjdsal i
Riddarhyttan

En motion om att hchlia huset mcd gymnastik— oh slLdsaI Riddarh>ttan. har inkommit frän
Carina Sändor ([pi) och Rolf Andersson (c).
lEn tjänsteskrivelse äre:dct har upprättats.

Tidigare lieliandlicig av ärendet

KominunRjIImiktige beslutade 2013-06-17, * 42.
nit Li ‘cr1 ämna motionen till kommunscvrelscn fr bcrcdnimi

Kommunsivrelsen bcslutad 201 3-09-03, § 150,
att överlämna niol ‘onen till tekniska utskottet fZSr beredning

Tekniska utskottet besluinde 2013-10-24, § Oj,
att Rinaltningen flir uppdrag att bereda frågan och återkomma med Förslag

Tekniska utskottet beslutade 2014-01-09, § 8,
att ge tf sekiorehefen i uppdrag att bedöma om det är tekniskt möjligt att Iiilmiitcsgå motionärernas
lZirslag och vilka kostnaderna skulle vara

Tekniska utskottet beslutade 2014-02-17, § 22,
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda frågan vidare med alt undersöka en hcllictslösning för
användningen av den Ed skolbyggnaden

Tekniska utskottet beslutade 2014-04-29, § 36,f?reslä kommunstyrelsen
att sektorchefen Får bcfogenheten att fortsätta driva arbetet med att Försöka hitta ci’ användning Rir
lokalerna, samt att utreda alternativa sätt att hantera loken För att minska kostnadcrna

Tekniska utsk-ottet beslutade vidare att Föreslå kommunfullmäktige
att motionen anscs bcsarad

1 ärendet vttrur sig Tony Bötja (s), Vanja Lcnekknt (fpl) och Fredrik Skog(v).

Tony Bölju (s) yrkar hiftill till tekniska utskotiets förslag.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkandc

LA
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80 forts, Dnr 2013.0642101

KommLInstyrclsen beslutar

att notera iii! protokoflet att scktorchefcn har I,cfoucnlictcii att fortsätta drfva arbetet med att
fZrsöka hitta en invändning rdr lokalerna, suttit att utrcda alternativa sätt att hantera lokalen för att
minska kostnaderna

I(ornrnunsyrclsen beslutar, enligt tekniska utskottets Rirslag, fliresla konirnunfullmäktige

att motionen anses besvarad

Juslerundes sign. UldragsbcstyTkande

ufl
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SI Dnr 2014.0368101

Motion angående att ge föräldrar valfrihet

En motion mcd förslag om all kommunen inför vårdnadsbidrag, har 2011-04-17 nkoimnh från 13o
Oberg (ni).

Tidigare behandling an iireiulel

Kummunflhllcniktit!c beslutade 2014-04-29. 20.
att överhåinr.a ino:ioncn till komniunslvrclscn i5r nrcdning

1 iirendel yttrar sig Tony Bölja (s) och Fredrik Skog (v).

Tony Bölja (s) yrkar avslag p motionen.

Fredrik Skog (v) yrkar att motionen överlämnas till ifirvaltningen Rk yttrande.

Kommunstyrelsin I,eslntar

alt överhimna motionen till förvaltningen för yttrande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 82 Dnr 20140370101

Motion angående införande av besökshund inom våra
äldreboenden

En motion med ftirslag om all kommunen inför bcsöksliund inom kommunens
äldrcbocndcn har 2014-04-17 inkommit frän Ro Ohcrg (ni).

Tidigare behandling a.v iireiidct

Kornrnunh1U,11ilkige heshitade 2014-03-29. 21,
fln överlilinna inolionen II komntinsy rdscn fir Icredning

KommL,nstvrcLscII I,esli,Iur

alt överlämna mot o’icn iii rön-lungc ZSr vurande

Juslerandes sign. Uldragsbcstyrkunde
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S3 Dr20L4.0369.0l

Motion angående införande av obligatorisk motion och
styrketräning på arbetstid för kommunanställda

En motion mcd IrsIag om att kornmuncn infZir minst 2,5 timmars obligatorisk motion och
slyrkelränine per vecka pä arbetstid för sina anstiillda. har 2014-04-17 inkommil frit tio Oberg
(ln).

Tidigare lwI,andflng av ärendet

Kom:nunFuILrniktigt besimade 2014-04-29. 22.
‘crliimc;a n;o(ionclt :iII kolnmunstTeIscn ir berednini!

KI,mmul,stvroI’40n l)LSIII(ar

alt överlämna fiol in en till rö-a Itni ngcn fZir yttrande

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande

LA--,c,
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S4 Unr 20l10195.iOl

Motion angående att byta lås på äldreomsorgens ytterdörrar

El] motion mcd förslag om all byte till ett systern med elekironiska nycklar, “taggar’, görs p5
Lildrconisorgens lokaler, har 2014-04-29 inkommit från Bo Ohcre (m).

Tidiga ro holm ndli i.g av ärendet

Kominurithllmäktige beslutade 2014-04-29, 24,
att övcrlänina motionen till komcnunstyrelscn för hcredning

1 rcndei yttrar sig Roger lngvarson (s), Fredrik Skog (v) och Lena Alcxandcrsson (eL

Roger Ingvarsso: (s), mcd instänunande av FredrEk Skog (v, yrkar avslag d Rirslagct är en rdn
vcrksa,idicts fråga.

Kommunstyrelsen ljeslular förcslii kommLlnfullrnäklige

alt avsl5 motionen
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§ 85 Dnr2014.04l8.10l

Motion angående alkoholservering på våra äldreboenden

En molion med förslag ein alt tilläta alkoholservering pä våra äldreboenden, har 2014-04-29
inkommit frän Bo Oherg (m).

Tidigare behandling av ärendet

Kommunfullmiiktige beslutade 2014-04-29, 25,
att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör heredning

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna motionen till förvalt n ngcn för yttrande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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36 Dnr 20140198101

Medborgarförslag om föreningars användande av kommunens
informationstavlor

En mcdhorgarIZrsIag inkom 2014-02-21 med (ZSrslag om att fdrcnngar eller ideeUa
verksamheter vcrl<sanma 1 Skinnskuttchcrgs kommun Pir ivttja kommunens
informul onsi nvlor gratis vid arrancniang. Dcli a för alt marknadsFöra dc olika ,kIivii der som
pägär i vr kommun.

Tidiga ro beliandli tig av iiren det

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29, § 23,
att överilimna medborgarrörslaget till kommunstyrelsen lDr bcslut och diireflcr delgivning till
fullrnöl<tige

Kominunstyrolsen bcslutar

att övcrLnrna nicdhorgar5rslagct UR IörvaLtningcn för yttrande

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

L’



Skinnskattebcrgs
rE:krnfrun Sammantradosprotokoll

Konirnunstyrelsen 2014-05-20 Sid. 111

§ 87 Dnr20l4.0415.lOl

Medborgarförslag om att kommunen bygger en simhall

Ett medhorgarförslag inkom 2014-04-29 om att Skinaskatiehergs kommun bygger en simhall till
allmänheten.

Tidigare behandling av ärendet

Kommunihilmäktige beslutade 20 14-04-29, § 26,
att övcrkimna nedborirrörslagct till kornmunstyrelsen rör beslut och dircfter delgivning till
fullmflktige

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna medhorgarfZrslagct till flirvaltningen rör yttrande

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande
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SS Dnr2014.C1073IOl

Ovriga rapporter

1 lur länutas rapporter som inte kinfärs till uircndcn på dagens fi’ircdraning5isa.

Ordföranden rnpportcrar frän möte med av regeringen utsedda a:igcnde kommunernas
flykt ingnlonat!a ncL

Ordfirandcn mpnorlcrar au Skir.nskanehcrgs kommnun varh iird Rir Ekoniuseum Bcnzlagen
firssi jinulm
Lars Carnhrand (oh) rapporterar även han från stämman Styrelsen fick många uppdrag alt utibra i
syfte alt utveckla stiftelsens vcrksamlicl - Bland annal ska stadgarna arbetas om.

I(ommunstvrelscn besloLar

att no!cru rapport enia till protokolci

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 89 Dnr2014.0222.102

Valärenden

Kommunslyrelsen beslutade 2014-04-15, § 62, entlediga Stig Johansson (s) från uppdraget som
ledamot i VKL:s (Väsimanlands Kommuner och Landsting) barn- och ungdoinsberedning.
Kommunstyrelsen har nu att viUja efterträdare till detta uppdrag.

Kornmunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 62, att till ny ordförande i barn- och
uthildningsutskottet välja Lena Loven-Rolen (s).
Kommunstyrelsen har nu att viIja ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet eller henne,

Ordföranden lämnar förslag till uppdraget som ledamot i VKLs barn och ungdomsbcredning samt
fZireshir att valet till ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet görs vid kommunstyrelsens
samrnantridc den 17juni 2014.

Kommunstyrelsen beslutar

att välja Lena Lovén-Rolén (s) till uppdraget som ledamot i VKL:s barn och ungdomsheredning
att valet till ny ersättare i barn- och utbildnngsutskottet görs vid kommunstyrelsens
sammantdide den 1 7juni 2014

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 90 Dnr 2014(1074,002

Delegationsbeslut

AnmiIan av delegationsbuslut lmr inkoniinft thhi och mcd 2014-01-09 och till dagens datum, och
uppriItaIs cnltgt lZirtcckning.

Vanja Leneklint ([pi) stillcr en Fdiga Om vad anniilaii ein hcslut cniigt SOC dclcgation nr 101
Ekonomiskt hisftnd innebär, som besvaras av värd- och onisorgsutskollels ordrörande Inger
Da i mar (v)

Ki,rnrnu,,stvrclscn i,esI1J141r

al mcd godkänn:indc lägga anmälda dcicgntonslcs!ut till handlingarna

Juslerandes sign. Uldrugsbestyrkande
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§ 9! Dnr 20140075002

Delgivningar

Förenade Småkomiuuncrs Försiikringsakticholag, FSF
140423 Dnr20140379.l06

Landstinget Västmanland
140410 Dnr0355l06
Landstingsstyrclscn § 94 Föc-troendccimiiciaorganisation 2014-2018, an,endc Gcmcnsamma
nmTIderi {Zir lijölpmcdclsverksaiutict och undra sairivcrkansfrägor

Landstinget Västmanland
140110 Dnr2Dl4.0355.I06
Lmidslhigsslvrclscn, proIokollsuidrig 94 F önmcndcmannaorgnnisiion 2014—2018 (g5lkr
Gcmensamrn nämnden IZSr l lllhIp,ncdclsfriigor in rn)

140507 Dn, 20140153106
KoIIcktiviraflkmyndigliecr. minncsanlcckni,iuar fnin hinsdelssamre.id 2014-04-07

Länsstyrelsen i Stockholms län
140425 Dnr2014.0385.l32
Meddelande angcnde itdo’ isiling av koi,iii:’ji,crs n,I,eie ind nahionclla minoriteler

Stiftelsen Hall Sverige Rent
140411 Dnr2014.0358.106
Kommuner mot ncdskripning. ett nälverk f& en skripfrin Serige. mcdlcmskap

Svensk Författningssamling, SFS
140429
Nr 235 Slatsbidrag l& forIhidning av lr.trc sann Htidspedaizogcr och motsvarande, indring i
lZirordningcn 2007:222
Nr 236 Avfallsft’rordningcn 2011:927, ändring

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
110411 Dnr 20140092101
Cirkulär 14:15 Väqiropositionen Zir är 2014
140422 Dnr 20140066106
Stvrescrt meddchnde nr l SKLs sanjnintridcspIan 2015
140422 Dur 20:40092101

‘ästmanlands kommuner och Landsting. ‘KL
110429 Dnr 20140066106
StvrclseprotoLoll 2014-04-Il. bLa 3 Beslut angicndc bcrcdning av Hållbar ucvecLling och
miiiö[ror

1 Justerandessign. Vldragsbestyrkande
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Skinnskattebeigs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2014-05-20 Sid. 116

§ 91 forts. Dnr2014.0075.002

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlinganrn

.Justcrandes sign. Utdragsbestyrkande


