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Verksamheten Språnget inom Fagersta kommun — information

Tommy Lcek, Fagersia, itiformerar om verksanilicien Språngel,

Frign r still Is av ledai nött n a som besvaras flo kwi entat i on utd elis.

Koinmunstyrelsen beslutar

(1 notcra i nforinal june’’ till p rotokol Idt
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93 Dnr2014.0561.I0S

Tjänsteköp av verksamheten Språnget inom Fagersta kommun

Spr!\nget år ett projckt som arhelar aklivt flir att stirka individens möjligheter till egen försörjning.
Sedan 1 oktober2010 drivs Språnget som ett Eli—projekt inom Europeiska socialthnden, som iven
del fl ta ts cras av Fage rstu kommun, NorIc rs ko minu n oc Ii Skinns kattchcrgs kommun. lr n oci’
ned 1 augusti 20(4 övcriir projcklct till ut bli en ordinarie verksamhet som 1 agersta koiitcnuit
kommer all vara ägare mv Norbergs kommun oLh Ski m:nskattcbcrgs komtimun erbjuds flnis:i nhmIgsvs
all kunna anmäla deltnzare. Skinnska[tcbergs kommun l:zr del inaijscraral projektet till och ned 31
juli 2014. För att ;-crkii:nhcten ska kunna hedri’ as vidare i otörändrad riktnEng krfivs en for:sll
santtinansicrine av ovan nämnda kommuner.
Ir tjnstcskrivclse ärendet finns uipprättad.

1 idign re be (ta ml (ing av ii ren det

Värd- och omsorgsutskotlet beslutade 2013-08-12, § 86, firesl kommunstyrelscn
att Finansiera deltagande i projektet med 150 tkr
au finansieringen ska ske med utvecklingsmedcl

Kommunstyrelsen beslutade 201 3-09-03. § 128.
att finansiera ddllagande projektet med (50 tkr
iII inansieringea ska ske med utvecklingsmedel

alt delegationen till edningsutskotte; att beslula om utveckllngsnedcl därmed 5lcrtas i detta ärende

\‘ård- och umsorgsutskottet beslutade 2014-05-26. 65, föreslå korninunstvrelscn
att godkinna att avtalet om Språnet ffirliings (Zir resterande del av år 20(4, under lZirutsä:tning att
ledningsutskottet beviljar Ijinaltningens ansökan om utvcckiings:uedel i& detta
att stuta avtal om Sprtmct Zr är 2015 om[äitande sex deltagare

Lednngsutskottet beslutade 2014-05-28, § 85.
att anslå 200 000 kronor utvecklingsmedel till projektet Språnget

1 ärendet yttrar sig värd- och omsorgsutskottcts ord &andc, Inger Daimar (v).

Komninnstvrelsen l,eslutar. enligt värd- och ornsorwiutskotlels förslag

all sluta avtal om Språr.gcl itir .r 2015 omlhttande sex deltagare

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

.
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94 Dur 20110413042

Budgetuppföljning med årsprognos per 2014-04-30

BudgccupR5lni:ig mcd [rsprognus pcr 2014—01—30 har uppäitta;s. och ska godkUiirias av
Lo nicil u is(yrc SCfl

lidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet hcsluladc 2014-05-28, § KX, Brcli kommunstyrelsen lZircslå
ko nrnun st yri Isen
att godkänna rapporlen

Ekonrnnielicfen föredrar jircudet
Under perioden januari—april 2014 har 618 tkr zunortcrats av kommunens lån. Dn ksrcdovisningcn
Iir pcriodcri Visar Cfl nugativ avvikcsc nr konimuriledningen mcd —1,895 tkr, sektor barn och
utbildning har cu underskott på —1,818 kr sann s har sektor värd och omsorg ett underskott på —

685 [kr (Zr perioden. Dc övriga sektorernu visar niarginclla överskott i jilnikirelse not hudct
Konimuuens invcstcningsnväer är Ibnisatt äga vilket (Zirklaras mcd att iiivcket av investeringarna
<tilnhller igng under senare dccn av årci.

1 apri ,ninads redovisning från euhc:crua i organs:itioucn är det kommunled,,bg och sektor barn
och utbildning som sTar flir avvkelscprognoscr p5 Iiulårsbasis .Sck:or värd och onistirt brukar
tradil und11 eit ha ett underskott men i dagslägc: saknas drifiskostund för [.SS-hncndcl s’m
hinekostnader mr tjänsten scktorchcf som jr vakan:, vilket uer en iligre kostnad mr sektorn.

1 rendd y:trar sig Kerstin Dclfalk (sI. :\nctli Arvidssoii (sj, Icaa Iovén-Roln (s) och
Tony 13ö ja (si

Ktimmunclic ftn yttrar sig

Kommunsivreken beslutar, enligi Irdningsutskollels förslag

att godkänna rapporten

Justcrandes signTj tJtdragsbcstyrkande

L
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§ 95 Dur. 20130760.7S9

LSS-boende — byggnation

Sekiorelief teknik OL 1 senice har i en IiinsIesknvclse lagt fram handlngar och ekonomiskt
underlag fZir Eit Iäuga ni irftågan pä lolifienireprenad nr bygunation av LSS-bncnde. 1
tjinsteskrivclsc ligger ZnaItningen nu crani ctt Förslag till beslut i rubriceral ärende.

lidigare IwI,aiidlipi av ilrendel

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-19. § 88,
att uppimudlingen av ombyggnad av Solrusen till LSS—hoeude avbryts
att en behovsanalys görs Och ett nytt prograinarhete inleds
att rappori lämnas ‘id koniinunstyrelsciis samrnantdidc den 3(1 oktober 2012

Konum,rstvrelscn beslulade 201 2- 2.04. 174.
all öcrlämna iircnd; ITir fortsatt heredning till teknisk uskn:ici respektive ird— och
omsouisutskottet
att ärendet ska åt erko roma berc:t till ko nol u istvrel sens (Zi rsa samman: räde 2013

Vird— och ornsorgsuiskoil el besluisde 2013-01—14, § 1. förcs5 konimui,styrelscn
att snarast påbörja projekiering av nytt LSS-hocnde
att i 2014 års budget öka värd- och omsorgssektorns ram med 3 000 tkr enligt förslag i
långtidsbudget

Tekniska utskottet beslutade 2013-01-16, 5, föreslå komtuunstyrelscn
au nuvarande Sotvrctsgårdcn rivs, och att nyIwL’glmtion av flYtt LSS—hocnde sker på samma plats,
sami ati en antat nya parkcriimsphuser Ullskapas

Ko:nmunstvrclscn hcsh::ade 2013-02-05. 26,
att snarast påbörja projektering av nytt LSS-boe:de
att nuvarande Solroscii rivs och att nvbvcgnation av nytt LSS-hocnde sker på snouna plats
att i 2014 års budget öka vård- och omsorgssck:orns ram med 3 000 1kr elg: lZirsag i

ngl dsl,udgeten

‘Ickniska utskottet beslutade 2013-05-15, § 50,
att sektorehefen återkommer till rcndct på tekniska utskottets sammanträde den 12juni 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-06-12, § 63,
att scktorchefcn fortsätter arbetet med LSS-hocndet

Tekniska utskone: bcsluinde 2013-09-18, 73. Fdrcsli kornninns:yrclsen
nit de föreslagna handlingarna kan ligga till grand för anhudsförfråtzan heträfihnde tota!cn:rcprc;md
För LSS-boendepä Bärestad 1:2. fd Solroscr,

Justerandcs siizn. Utdragsbestvrkande
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§ 95 Ibris. Dnr. 2013,0760.78’)

att entreprenad förfrågan kommer att vi Il koras erforderliga p al itiska beslut sa ut ii udd nilig av
ekcnie,niska iiiedel

Kuininuns:>relsen beslutade 2{;’l3—l0—08. 164,
alt :erremiItera ärende: iii tekniska uiskottet för vtterlig:irc hrcdnng
nit direktiv till beredningen är att arbeta fram ett förslag liii totalcntreprenz,d mcd en beskrivning av
obicktet och kra speci iLation :rwd angivadc av bland annat politsai måL liii Ijökrav osv.. i syhe
att gil ut jed aub uds kirfran för att i in eli La förslag
att ‘u ered fl ngcn ska ske skyn dsanit med förslag till kuniinu,,stvrelsens samilia ni räde den 1 2
november 2013

Tekniska utskottet beslutade 2013-10-21, 82,
att törva 1 [ni ngen flir i uppdrag att ta fram underlag enligt kommunstyrelsens direktiv, oc Ii att
förslaget limnas direkt till konununsiyrelscns sammanträde den 12 november

icki uska utsko tt et bei 1 titad c 2013—1 1 —06 - 95, Éörcsl fl kt,inr ‘most vrclsen
alt förelagt niaterbl utg6r uttdcrl mr bl ilenireprenadsJhrFran
att till lZ5rfrågn ngsund er agel till föra niöj 1 uhct till si doanbud med en tra dit ni, eli takl ösn ing
att slutkostnadskaikvien baserad på vinnande anbud ska van’ underlag för iivestcringsheslut

au nvcstcringshcslui ska tas i börja:; av 2014

Kommunstyrelsen beslutade 20] 3-1 1-12, § 201,
ritt återremittera ärendet till tekniska utskottet lör ytterligare beredning

Tekniska utskottet beslutade 2013-11-27. § 98,
att ge Förvaltningen i uppdrag att bereda irendet enligt upprättat direktiv

Tukniska utskotiej beslutade 20t4-0l -09, 4.
att notera till protokollet att verkställandct av uppdraget pcgar

Tekniska utskottet beslutade 2014-02-17. 20,
att notera till protoollct att verkställactdcE av uppdraget pågår

I’ekniska utskottel beslutade vidare 2014-02-17, § 20, föreslå kommunstyrelsen
att ‘rommy Sunvissson Is) och Patrie Gälhoin (Cp1) deltar i den grupp som i nista vecka ska besöka
ett LSS-boende

Tektiska utskottet beslutade 2014-04-01, 27,
att co nystart sker arbetet med byggnation av [SS-boende
att utskottets beslut 20 l 3-11-27, § 93, att ge Förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet enligt
uppränal direkti”. rivs upp
alt nfjlsättningcn ska vara att f&5ta spadiage: tas i år 201$
att arbetssä[tc: ska vara induktivt och titgå från behovet
att fön altningen ger förslag på studicobjea att besöka med tidpunkter för besök

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 95 Ibris Dur. 20307607S9

att san iord:u g sker nom lZnaI t niIwcn ‘ic 1 ii sc or :ekn ik och scr’i cc och sektor irtl tid 1

omsorg

Tekniska utskotici beslutade 20]L_O.29. 33,
att ge Fän:iIiii,ijcri 1 uppdrag au utarbeta ett ritTli’grsIag pä iv:! LSS—bottdc till ut’kottcL
sani mani ni d d en 27 mrij 2014
iii ge föna It n iii gen i uppdrag att sainortIni mcli in sek1 orerli a 1 cknik neJ’ sen cc OLI ;i id och
omsorg mr mi arrangera möte med mliörhzu Ijire snnmmren

Tckniskd ulskottel beslutade 2014-05—27, § 4-]. Ii3reslä kommunstyrelsen
att flirva It ni ngen ffir uppdrag att göra de lirbäI iii ngn r och utveckling av (tel exister;in le fl rslagct
som behövs ut frän värd— och oinsorgsscktorns bchovsb edönin Hg, samt beakta möjlighet er till
energibesparande ätgiirder
att lZirvaltningcn får i uppdrag att påbörja uppliandlingen mcd det revidcnide underlaget

1 ärendet yttrar sg ‘lony l3öIja (s) och Lctia Lovén-Rolén (s).

tony Bölja (s) yrkar bifall till tekniska utskottets ftirslag

Koi,in,unstyrclsen belntar, enligt Iekniskn utskottets fönlag

att förvallningen får i uppdrag att göra de fl5rbtringar och utveckling av det cxisicraude mrslaget
som hcliö’ s uti frän värd- och onsorgssektorns behovshcdömning, samt beakta möjligheter till
cnergibcspar;i ndc £ttgiirder
att fönaliningen ifir i uppdrag att påbörja uppliar. dlingcn mcd det reviderade underlaget

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkandc

tS LJ
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96 Dar 2011.0140.291

Avseende landstingets f. d folkhögskola i Skinnskatteberg

ugusti 2011 und crtcc kund Landstinget Viist mani and och S kinnskat chergs ko lflmun en
avsikisfirkIaring avseende ihstigheien Vätterskoga 4:106, som landstinget beslutat avveckla sitt
igand e av. 1 avsi kis {irk 1 an ugen uttrycks i at unt fl le ii att under tre fir samverka för att hitta
livresgiisrcr och/el ler köpare till lokalerna. Vidare dokul1cntcrades ifl nycuihlcringar på onirdel
uvnims genom nU i,cjri a en aktiv ve[k nil,cLsuIveeki:n ocI laa olika proicki idéer prö us
A’ si Lkning uesiuls irle. ozh gel:oIlliirs i si ful i laitdsh:igc-ts regi.

-I id ign re h elia mlii Hg UV i rend et

Lelningsutskotict bcsluhde 2014-02-19, 25.
all mcd hänsyn till kommunens intressen uppdru till Förvaltningen iM förbereda en alternativ
handhngsplan U3r att umlersuka möjligheterna li3r avstyckning av vissa byggnader värda att spara
sami undersöka möjligheterna till att fZSrvärva ytierhgare mark på området

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-02, 55,
att intern rapporten till protokollet

Koinniunstyrelscu beslutade erilialligt 201 4-0520, § 79,
in upp Förhanil ngir mcd lnndstingci \‘äsiin:nand oni cl evcnucI ii övertagande sv Ed

Ihikliögskolans lokaler
nit utse Lars Andersson ts). Fredrik Skog (vi. Vania Leneklint (fpl) och UHKjellin (ci all inga i
kommunens Fdrliandlingsdelcgation med Roll Andersson (c) som ersättare

Lcdniimsutskottc: beslutade 201’l-05-2S, § 96.
ortsatta ffiriiandlingar mcd lands:inc ska ske

OrdlZirandcn redogör ÉZSr hakgnznden till ärendel och de lrhandlingar som förevarit enligt
konrnnmstyrelsens tidigare beslut. Förslag till avtal lZ3religger. OrdRiranden anflir att detta kan vara
en fr5ga av principiell betydelse som hör Föras till komnninfulltniiktige.

Ln ingående diskussion sker.

Kommunuhefen vHrsr sig.

1 ärendet varar sig inIedningsis Pcrnilla Danicsson (ml, Lena Lovén-Itolén (s). Fredr± Skog (vL
Seija Ojala (s) och Karin Lindström (,up).

Fredrik Skog (vi fZircslår att kommunen ska rönäna fasti[zhcten Ed folkhösiskolan

terandcn. Uidragsbestyrkande
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96 bris. I)nr 2014.0140291

SekiorelieC nringsIiv och utveckling vurar sie

Lc:a Isven—Ro n ts), nwd l1sl.Ii:niflmiL av Karin 1 nLsll-Oin tfl’p) förcsiir nu rciidei ska avgör;isa’ koinmunfuI]iniktiue dfi det ir iv principiell lialur.

Ord öra ii dcii aj nImcra r si:: n:a’il dci r övc ri5ggn rna r nej paus.

Sa in rna ut rild et ii lem Pl ‘.

lit dokurucni sin Iblkliöaskolai: (idas ut.

1 diskussionen oln fZi Ij dr yttrar sig La ,-s A tiders on (s), (uri in’ S findor (pi), Vanj 1 enek i ut (i,I),Fredrik Skog ( ). Lena I_ovnRoin (s). RoLf Amkrsson (cL Karin tisröm titt)). Sciji ()jaia (s).Fredrik Skog (v), Nctlziii RoIh (v) Anetli Arvidsson (si, l’crnill:, I)auicl>snn (in). UlFKje!Iin (c), ochliiny IJÖlJ s).

Kolilniti ic hcfci 1 yttrar sig.

Vanja 1.cncklic;t (fpl) Uresk,, a:t kutjuiiunstvrclscn Ldag ska ruta besluct att köpa s:ghcicn.

Seij a Oj ala (s) Kres ifit alt ko mimi istyre 1 sen i dag tar cH i uri ki ni ngsbcs 1 ut och att frfigan sin köp iv
fastigheten ska vgöri s av : :nimin Full inikt i

N cii an Roi Ii ( v) ftiresl jr iii frigai1 om köp av ibsi igli den ska avgöras av knuin mii ftil inilikt ge.

Ord f1ra:,dci ajou mc rar s:n,nmn: rid t Ur öv c, Rn ngaT.

Sammanträdet återupptas.

Ord föranden tircsr all koiinnunslyrclscn bcuir hos fullnffiktigcs presidium ‘it
ko,ium,n ii [Imi t i ge o ng.c::de ktt Il as tiLl en cx Ira s;,ilflan rädc mcd ett irciide att rfl görafZSrvUrvand e av fastigheten Fil fbi Lhögs Lo ian i 5 ki nnska 1 tel, crg.

Koii,mnnstvrelsen bcslLItIr förcsla konlrnLIIIfullniäktige

all 5 km us katt chergs koinini, n fZirvii rvar fhst igh len Ed folk högs k Ian i Sk i iii skal t eberg enligt dclmrs ing till avtal som fl uns up prfitiat

Konrnninstyrelcn beslutar cliiru(över

att ge ordfZirandeij i uppdrag att omgående begåra los fullnhiktgcs presidium att smirast kalla tillcH extra samnianrRdc mcd koiumunPfflitik:iLe mcd detta ärends p dagn[dningcz

Juslerandes sign. L1tdragsbestyrkande
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§ 97 Dur 2011.0061 .024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag har inkommit fr.n S veri cs Kommuner och LandstinL’. SK L o ii in ncIh Ii r d el as
omsIlln:ngssiäcl och dels pdnsioa fZr fZirtrc,cndevalda.
lEn :jEins:eskrivclsc i ircndc nr upprfltuils mcd flirsag att mia Ol’l-Kl cnlg: SKI:s ITirskig.
Pcnsionsniyzidiglicl ir KSIu enligt koininunsiyrelscns Delcgationsordning fr personallirenilen nr
25. Anodesruglementel 9 andras in!!ehlIsmissg: fZSr att ai,slua till OPI—KL

[itligare IcIiandIing Iv ircndet

Lcdciicigsutskotti pcronalu:skollct bcslu:ade 21)] 4-U5—28. §5. rcski kti;i,it,ft:I,äIiuc
alt sin helhc anla OPP-KL enligt SKI_s förslag
alt pens onsiiiyii di gliet r k omn 1 U n styrelsens 1 cdii ngsut skol 1 enligt k sinniun i yrel se iis

DeleaiiunsortIning för personnllirenden nr 25
alt anodesreuleineifici * 9 ändras inneliMlsniissigt flir alt nnsluta till POF—KL

Kommunslyrelsen beslutar, enligt ledningsutskottets/personalutskollels förslag, fiireslå
kommu ,,fu lim ‘kl ige

att s n helhet uni n OPF—K L enligt SK s förslag
att pensionsmyndigliet Lr kominunstyrelsens ]edningsutskott enligt kommunstyrelsens
Delegationsordniug Rir pcrsonalärcndcn nr 25
att arvodcsregleuwntet § 9 iindras innehållsmässigt för att ansluta till POF-KL

Juslerandes sign. Utdragsbcstyrkande
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98 Dur 20140454106

Ny Leader Bergslagen-period

Ln skrivcisc Crai: l..eadc r Bcrgsacn har nLommi med rlgan om Skiiiiskimchers kommun
har intresse av att även i Ibrisäliningen della i lokalt utvccklingsarhcle. Leader 2007—2013 är under
avslut och dct nya prograruperioden löper fram till är 2021. Leadcr—hcreppet ‘samordnade
insatser för landsbygdens uLveckl ing’ komnier under den nya prograniperioden alt bcniinmas
lokalt ledd Lit veeki ing’’, ocl 1 (le nya omrä dena kai las ‘‘lokal’ ut veck Ii nusonird en’’.

1 cader Bergslagen önskar svar senast (ler) 20 juni 2014.

Tidigare be ha tid Ii tig av i re tid et

l edningsutskoiici beslutade 2D14-05-2H, ‘3, föreslå komnunstyrelsen
alt kommunen är (hrtsat 1 pos liv till ett delt Igande i Len der Bergslagen men att beslut et om
finansiering behöver beredas ytterligare

Iomniiinst; relsen besluta,-, enligt ledningsutskoltets förslag

au konuturten är flirisamt positiv ult cmi deLtagande i Leader Bergslagen niii Mi besiucl om
nnnsieriiig beh6vcr beredas yll erligare

risÉerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kornmunst\TcIsen 2014-06-17 Sid 1 2S

§ 90 Dn, 2W3.0799.106

Den attraktiva regionen — avsiktsförklaring

Korn: I1uc;c n d lta r scdan 2C 13 il Ilsarx:iiz iis mcd Fagersta, Norhcrg. Ko Il ck h : ra lik, iiyc:d ulicten
(Iindstiiigct). Trafikverke: ozh Liinss:vrelseci i projckc: lXt attraktiva rcgoncn. Projektet ImIIar
p cu ivcrgripiiidc plan ein hur ransports3 sternet an bidra till regoiml t vcu<linu, indjöeffcLtiv
rör i cl och social MI Iharhel I’roj eki clii r upp dcl ni sex pil o er, av vi Ik n den som S km osk 1 cherg
deltar k rel sar kri ii g i eniat åt erct ablcri ng av gruvor im fln Västmanland och s Ilar Il ni 1 sk npn en
tydlig I,ild fr bcrjrda aktörer Lv behoven mr uruvetahlering och potentiella intrcssckonll,ktcr.
En ijänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

lidigare b elia,idhi Hg av ären ud.

Ledningsuiskottet beslutade 2014—05-23, § 97, lUrcslä konitnunstyrelsen
att stijlia sig bakom avsikisRirklaringen och projcktheskrivningcn i projektet Den aurtktiva
rcgoncn

Konimunclicfen fSredrar irendct.

Kuminunslyrelsen l,cslntar. enligt ledningsutskoltels förslag

att ställa sig bakom avsiktsfZirklaringen och proiekIIcskrivningcn i projektet Den attraktia
regionen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

C5 LA



Skinnskatteberj
c5 i&fnhrn.in Sammantradesprotokoll

Kommunstsrclscn 2014-0617 Sid. 29

100 FJnr 201 4.0503 106

Utvärdering av kommunens samrådsorgan

Förvalini ‘igen br uppriIt ett förslag angcnde utvärdcrii,t av komzx,cns sanirfdsorga: mcd
förslag ti1 uircdningsahermitiv.

tidigare beba odling it ärendet

Lcdningsutskottct hcslulade 2014-05-2S, Rireslå kommtmstyrclscn
att irva It ningen flhr i uppdrag att gcnoiii föra en ntviirdcri ig av ko Inmuil ojs si mt 1 iga råd ciii igt
alternativ två i ijinsicrnannaflirsIaget
att ut vllrdcri ngen inkoinmcr till konimuTi IUI iniäkt i ges saffil in arild c septcinbc r 201 4

Kornn,nnstvrelscn beslutar, enligt lcdningsutskot(es försing

Iflna 1 finge,: flit j upp Jrag att geno cl: öra en II: virdcri cig av koinniuncns sa nit 1 iga rd enligt
al temat i vv5 lä nst c nui,mat&s la gc
iii ni virderi ngen nko in ni er Il kommun full ni ktigcs si ni iii:’ it räd c i sepi cmh er 201 4



Skinnskaftebé
i5.öfrfun Sammantradespratokoll

Konimunstvrclsca 2011—06—17 Sid 1

101 I)nr20I40521I0l

Förändring i förteckning över Kommunfullmäktiges val till externa
uppdrag 2014-2018, för yttrande

l1i1:näkiiL:s presidium har vid sitt saiiia:;,iiiri& 204—U5—fl(i irksiIIl cli törIag 1i1 föriiiiclrinu
n cc kn :igc,; över 1< onim unful 1 miik: ges al iill exlerna u ptI rig för mamk, ‘pr’ ml n 20: 42fl X -

I:öi_slgc innebär att uppdrag som ombud och ersättare för ombud till i,rsmötcn
sz,iiilIiuIicts— och igRircn,:rzar [as hon (ich ‘it uppgificu au rcprcsc:i:cra kuii,niu,icn vid
förc:1I!:crni:Is iirs:iic,i lelcgcras till k,;:niunstvrclsn För idaretIcIcuztk’n till Iänil ulsedda

“st Cilliin
VitjaFe fisreslc,s all tipj,dr;ig 1 Iemväniels lörtroendenänuiti tas hon d uppdr;utcl inte längre ir
aktuellt pF grund aviv organisation För 1 lemväniet.
1 övrigt FiresI s inga förändringar i förteckningen för man (laip eriode n 201 4—2U 1 8.
Korn mun st yrel sen bereds nu till Eli e att yr [ra sig över ffirs Ii get in för behandi ig av rend ut i
ful lcniiktige den 8 se1flcinher 2014.
Ytrzi,idei ska varri presidiet tillhanda den 25 augusti 20 4.

[idigare hehamiling ny ilrendet

Lcd,:i,:su(s<t’rtc( l,csliitade 2014—05—2S. ‘JO, Lo,I:mu,Is(Telscn
iii avge ylirandel alt komniunstyrelsen ilie har ntigot ati erinra not förslrigut

Konirnunstyrelsen beslut r, enligt lediiingsutsko[tets förslag

att avge yttrandet att koninnunistyrelsen inte mr något att erinra mot förslaget

Justcrandcs sign Utdrausbcstvrkaride

_

j



Skinnskattbérgs
Sammantradesprotokoll

Koinniunstyrelsen 2014-06-17 Sid 131

02 Dnr 2(fl .052Di 1)1

Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i
Skinnskattebergs kommun, för yttrande

Fullmäktiges prcsidium har vW sin sanmmntr5d 2014—05—06 hu-digs;ät förIag ti reviderad
Arbetsordning för koininunfullmEiktige Skinnskattcbcrgs kontnun.
Kommunst yrel sen bereds nu till (il 1 c att vtt ra sig över IZirsi ariel ii flir hehand Ii ng av irci’ det i
fullmäktige den 8 september 21)11.
Vi trat;dct ska vara p resid cl tillhanda (len 25 auaisti 2014

lidigare Iwlianclling av ilrendet

I.cduicigsutsk-otw: bcsluudc 20l4—05—2S, lUS. förcsl ko:iiniunh,llrnäktiue
III av ge yt ln’ ndet all, 1e1 rä min de Al nlä ni tel ens frgest und 2. ut [di ucsl unden äger rum
id varje sainnxint räde med IulIniikIige, kvarstfir titan IZrändring, saint
alt det inte finns ngol at 1 erinra mul förslaget till revidering av arbet sonln ngen i öv r gi

Kommunstyrehen beslutur, enligt ledningsutskottets förslag

att avge yttrandel an, hcträhihnde Allmänhetens frågesiund § 22, att frägestunden äger rum
vnl varje sammanträde mcd fullmäktige, kvarstår utan iZirändring, samt
att det inte finns nägol att erinra mot förslaget till revidering av arbetsordningen i övrigt

Justerandes sign, Utdragsbestyrkande

C*I



Skinnskattebérös
[X[ i&nh Samrnantradesprotokoll

Kominunstvrelsen 2014-06-17 Sid 132

103 Ijiir 20140090.10.5

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund

lörslag iii ny INirburxlsordnimL IiSr Nomi Västnianlamis SamordninusfZirbund lZireliggcr. Vid rels
iucdlemssamråd den april presenterades förslaget. Bakgrunden jr främst en förcslagen höjning av
ordförandcarvodet, och i samband med detta har även en dcl redaktionella indrinuar och undra
mindre justcringar gjorts.
Sa ni rådet inyiuiad c ut i en rekommendation till huvudnijinnen att anta fi rsl iget liii lZhhundsordn ing
mcd dreslagna ändringar gällande 6, §12, §13, §15, §16 och §19.
Dcn nya förbundsordningen ska gälla från och med 2015-014)1 -

lid igI re 1, ha mlii Hg av ii rend t

Lcdnk:gsutskoilet hcslutade 201.1-05-28. § 05. föresiä komnn:unflilImktige
att godkä rna upprättat fZrs lag till ny revidcrad Förh undsordn ing fZir Norra
\‘äst nuinla nds S amo rdn ngs förbund
afl an ta den i: a fZirbandsordni ngen att ä la frun och ned 20 IS—fl 1 —01

Komnmnnstyrclscn I,cslular, enligt ledningsutskottets flirslag, föreslä kommunfulluhiklige

att godkflnna upprättat lZrsIag till ny reviderad Förhundsordnimig fZir Norra Västmanlands
S amordnings rö rbund
att anta den nya förbundsordningcn att gälla från och ned 2015-01-01

JusterJIi. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebrgs
öhthri Sammantradesprotokoll

Kornmuns;yrelsen 2014-06-17 SiLl 133

Dur 2012.0470.600

Dialoggrupp med ungdomar

13 am— (‘cli ut bil dningsut sko::et anser att ct behov liirel iggcr at: skapa en niötcsp la Is nie IL n
ungdomar (Ich fi,ct,idare Kr utskottets politiker.

ii di g;Inr ln, Ii n ndli ng av ii rend et

Barn- oLh ulbildningsuiskottel beslutade 201 2—1)6-04, 45, Rireslå kominunstyrelsen
att till sät a en rhet sgrupp hest ående av Sta fln ii Siri d (in) Lena Lovén—RoI én (s) oc Ii SI i g
Johansson Is), tillika satuniankallande, flir all plunLiga och uppta en dialog med ungdomarna
att arvode utgår enligt Arvodcsrcglcincnlct
att utvrduring sker efler sex mnadcr

Kommunstyrelscn beslutade 2012—06—19, § 98,
att uppdra fl 1 barn— och utbi Idningsutskoit et att ta fram ett dokument med angi ‘ande v niål, syfte
och på vilket sillt utvdrdcringcn ska ske
att rcndcI tc r tas upp senast vid kommti istyre 1 se ‘is salu manI ri ile den 30 okto hcr 201 2

Sant- och utbildningsutskottet beslutade 2012-08-13. § 55,
alt över) inna ii rcndct t 1)1 kommun styrd sen

Barn- och mbildningsutskotte beslutade 2012—09—It), 6-. Zircsl kommuns:’relscn
att till sätt’ en a rbet surupp ( d ialoggrupp), bc.st c::de av St alan St d (ni) Lena Lovén—fl ni é,: (s) och
St g J oha i :ssoi1 ts). dl lika san:mankai lande. för a: 1 pi tinI ägga och uppta en d al og med ungdo:iarna
att arvodc utgår enligt anodesregicinentet
att anslå lO 000 kr för beräknade kostnader
att fastställa dokuniente: med niå. syfle och; ut virdcring
au diakigen sahar 2013-01-01

Kwnrnunstyrescn heslu:adc 2012—10-30. (49. enligt barn— och u:hiId:ingsutskoties flirlag
all tilIstta en arbetsgrupp (diaIogrupp). bestående av Staffan Strid (ni). Lena [ nvéii-RoIn (s; och
Stig Johansson (s), tillika sainmankaliande, lir all planhigga och uppta en dialog med unijdomarna
all an ode utgår enligt arvodesregleineniet
att anslå ID CDI) kr för beräknade kostnader
att flisIställa dokumentet med mål, syfte och ut ärdering
att dialogen startar 2013-01-01

Kommunstyrelsen beslutade vidare
att kostnaderna tas ur ej utnyttjade utvecklingsniedel



Skinnskattebrg
CXL köFnfhun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrcisen 2014—06-17 Sid. 134

04 for:s. D:r 2012.0470600

Barn- och mhildningsu;skouci heslulade 2013-08—12. § 53. rcsh kominunslyrcisen

all i nriil la el t ungdornsrå d
all en inlerinisstyrelse bildas med deltagare från ungdomar samt dialnggrnppens
medlemmar Stig Johansson (s). lena Loven-Rolen (s) och Staffan Strid (m)
att jul erimsstyrelsen återkommer mcd flirslag till bildande av en ordinarie styrelse ned deltagande
från kommunstyrelsen, ungdomar samt en tjänstenian

Han,- och uthildningsutskottet beslutade 2013-09-16, § 63,
att till komniunstyrelsen överlämna en skriftlig rapport i ircndcl dur utvuirdering av dialogen
presenteras och där slutsatser dras huruvida dialogens mål och syfte uppnåtts

Bar,— oc Ii uth il dm ngsut skot (et Ii es 1 titade 20 1 4—02—1 7. § 9,
att dokumenI e: rappari frun tlblonippcns arbc:e u rdcr:ng k(,,,1;,e:texs cn:gI
koinmnuneliefeas förslag

iII la upp irendci på nästa han,- och utbjld,:jngsutskolts sai,,m:mnl räde den 31 mars

Bar’’— ou Im utbil dninusuts kott et ‘es 1 titade 20 14—03 —31 20
at hoxlliuga ärendet

Bar,,- och utbildzint!sutskot(e: heslu:adc 2011-01-2S. § 25,
alt huru igga ren del 1 II näsiko ,nnma,id c samman 1 r dc

Barn- och utbilda ngsutskoltet beslutade 2014-05-26, § 35, föreslå kommunstyrelsen
att avsluta arbetet mcd dialoggruppen i barn— och uthildningsul skottet genom att ligga utskottets
rappori till handlingarna utan ytterligare åt gii rd

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-RoIcrm (s), Carina Sndor (fpt), Fredrik Skog (v), Nettan Rotim (v),
Inger Dai,mmr (v), Lars Andersson (s) och Anethm Arvidsson (s).

Carina Såndor ( fpl) yrkar av lag på barn- och uthildningsutskottcts IZrslag att avsluta arbetet med
diaoggruppcn barn- och uthildnimtsumskottet genom all lägga u:skoucts ranpori liii l,andlingarin
utan vilerligare å:giird.

Fredrik Skog (v). mcd instinunaTide av Anc:I, Anidsson (s) >rkar hilbIl till barn- och
uthildmngsutskcttets Rrslag.

Kon,:narmcl,efen yttrar sig.

Ordrörnnden ställer proposition pii barn- och utbiltlningsutskottets förslag mot Carina
Sindors (fpl) nislagsyrkande. och finner att kommunstyrulsen beslutar enligt l,arn- och
utbililning.sutskottcts förslag.

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande

tc }___



SkinnskattebÉrg
-

Sammantradesprotakoll

Kommunslyrclsen 2014-06-17 Sid. 135

§ 104 foris. Dnr 20120470.600

KornrmHlstyreIsen beslutar, enligt barn— och utlJiIdningsuIskoItcIs förslag

att avsluta arbet el mcd ii aloggruppen i barn— och ulb 1 diii ngsutskottct gcno Ln att liigga utskottets
rapport till handlingarna ula ii ytt cr1 igare l gird

Rolf Andersson (c), Carina Sindor (fl), Angcliquc Nyström (fpI), Vanja Leneklint (Il), hleléne
Jarno (fpl), Lars Canibmmid (oh) och l’emihla Danielsson (ni) resurverar sig till fiirmön fir Carina
Sndors (fpl) avslagsyrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatteb&
CXL i?öfflhiun Sammantradesprotokoll

Koinmuc:styrclscn 20! 4-06-17 Sid 135

§ 105 Dur 20! 3.0742.101

Plan för en målinriktad projektstyrning - rapport

Kommunfullniliktige heslutacle 21)! 3-05—1 3, § 24, att ko,ncnunstyrclsen flit i uppdra att tu fram en
plan för t 1Enrikid projekstvnicm. som iydl iii hcskri er hur stora och resurskriiva:dc proj ekt ska
planeras. gc::onifZiras och iZiljas upp pa cli strukiurerat sätt. Denna plan skulle, enligt beslutet.
p reselic eras vid fullmäkt iges sa cuinantridc september 201 3. Uni jur den av kont,i ni nslvrclsen
fasts:äIda pzinen för lrac:itagande av widell ska projcktstvrncnsmodellcn redovisas flir
kocnniLc!IsivrcIscIl vd dagens samnuciiträdc.

lidigare lichandling tv äremlel

I_cdningsutskottet beslutade 2013-08-13, 133, föreslå koniniunstyrelsen
art en plan för projck-tstyrniiig ska inkluderas i den intcnikoiiirollplan som ska vara flirdig till den 3
december 2013
alt detia rapport en’s till komin:nful Imäki ges saminanl räde den 23 sentcn,hcr 20 3

Ko,,,,uunstvre!scn beslutade 2013-09-03. 142, enligt ledningsutskottets tirslau
att en plan Rir projektstvrnäig ska inkluderas i den r:eriiko:;trollp!an satn ska :‘ra Ilirdig till ((Cci 31
dcccmhcr 2013
ati det a rapporteras il 1 k nm mun full ni5kt ges sannuant räde den 23 september 20 13

Koinmunfullmäktige beslutade 2013-09.23, 57,
att lägga rapporten till lmndlingariia

Leditingsutskottet beslutade 2W 4-02-IS, 31
att ge flirvaltningen i uppdrag att ta fram en plan För en målinriktad projcktstynung enligt utskottets
rekoimte ida1ioner

Kominunstvrelsen beslutade 2014-04-15, 48.
att koctinunchefcn ges mandat att besluta dels om en projcktstyrninusmodel dels vilka typer av
proj ekt som niodel cci sk,. användas för
att proiektstyrninstodclIcn ska redovisas för konmunstvrclser, på sanimantridet den 17 juni
all komnmunstyrelsen i nlhrmerar ful Imäki ge den 29 april om verkstfihligl,etcn iv uppdraget att
utarbeta en plan för mälinriktad projektstyrning
att knrntnunstyrelsen informerar fullmäktige den 8 september om vilken modell kommunclieiti har
valt och vilka typer av projekt den ska användas för
att Förvaltningen vid minst ett tiliflille pcrr, 2014 och2Ol5, ska avge lägesrapport till
komniunstyre!scn, och därvid särskilt redovisa om och hur modellen använts saint hur
Förvaltningen har stärkt si,, projektstyrninuskompetens

Komniunfullmäktige beslutade 2014-01-29, 1$.
att lägga rapporten till handlingarna

,jterandesn.Jtdsbestvrkande -



Skinnskatteber
S’L köhiriun Sammantradesprotokoll

kornrnunstyrclscn 2U14-06- 17 Sid 37

105 fnrts Dnr 201 30742.1 Dl

Kummuiiclicftii R3rccIrir imndc( och redovisar sill förslag till projcktstvmingsmodell.

rciidct ytirar sig Ca Hin Siindor ( j,l) och lony 136 Ij 1 (s)

Komiiuinstvrelscn i,eslutnr

nit mIcra rapporicti till pwwkollct

Etuserandes sign. Utdragsbestyrkande

-



Skinnskatteberg
E5C Tnfun Sammantradesprotokoll

Ko:nmunstvrelscn 2014-06-17 S:d 13?

106 Dur 201 309341L’

Svar på motion om politikerrum

IF’i uni on mcd förslag 0111 all frägan om po Iii ikerruin i koinmunhu s 1 sia rast utreds, 1 mr 2013—09—
23 inkDmmit frän Vanja [.cnckl ni 1
En lftinsleskrivclse 5rendet med vllrande över motionen har upprillats.

Tidigare Iehn mlii hg nr iire odd

Koiiunuttfullmiiklige beslutade 201 3—09—23. § 67,
att rt liii (lera mot o Den till ko tiniutistyrd s cii ifir hcrcdn ing

KoiuiiunslyreIscn beslutude 2013-11-12, 211.
111 reni it era mot o ncn till lön lii ii ngcn flir varande
)lt;irui!dct dilrefler lerkonimcr till koni:nuis:vrelscn fZir vidare beredning

Lecinuumsutskottet hcsIuldc 2014-05-28, 86. Rrcs! kom:iiunFuilniäktigc
Itu ‘SI 11101 OliCil

1 vtlrandcl frin förvaltningen franmir al dcl rader rurnsbrist i kommunhuscl
- En sirski Il rum dir

sarn liga handlingar ska förvaras. innchUr ocksa ett nerarbelu Er koinmunsekreleraren all skapa
ytterHgarc uppsiiltningar av alla handlingar, ett arbete som inle kan genomRiras inom
kansliavdelningens sli,nmade hemanning. Samtliga kafleiser och prolokoll finns lillgingl iga ios
komrnunsckrctcrarcn och kan granskas pa plals.

Nonimu nstvrclsen beslutar, enligt Icilningsutskottets förslag, förcsl korninunfullmäktige

att avsI motionen

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkande



Skinnskattebrgs
kömVnun Sam manträdesprotokoll

Komin uns tvrc Is en 2014-06-17 Sid 1

ID?

Ovriga rapporter

Dnr 2014.0073.101

1 kir hhinnas rapporter soul inte hinlZrs till iircndcn på dagens fzsrcdraguingslista.

Ord Ira LI LII rappo ii crar fr[n över si ktsp ncruppen al den sam It;’ ni räd r cii si s: g.ng i
cka för ai tzöra khirl Förslaget som ska beredas poliaskt inför fullniäkliges sanrnantrid dec:

september. ozh dänncd kommer lill komniunstvrelscn den 26 augusti.

Ord flkantlen npport erar 1 budgecbercdniiwci’ att budget förslzigc: sni ii enligi ii dsi 1 ane ska vara
rc ii 1 Iir pol ii sk beli a,:d Ii ng i par: er-fl:’ ruin till den ‘1 sepcn:lic r, k mnicr att 1 CVCrCraS 1 II

rcpcLtivc parti nom en ccLa.

Koinmunstyrelsen beslutar

att notera rapport cnu liii protokol et



Skinnskattebergs
: köhtun Sammantradesprotokoll

Komrnunsiyrclsen 2014-06-17 Sia! 140

(IS Unr 20 4 0222.102

Valärenden

Kol]] mun slyrel sen h cs 1 ulack 20] 4—04 —1 5 § 62, att till ny ord mrande i ljum— och
ut bil dn ingsul skott et välja [ena [oveii—Rolen (s)
Korn ni unstyrel sen har nu ati vfilj ny ersiit Inre i barn— (Ich utbi kl ni ngsul sLottet c 11cr lietine.

Iidiga re bclm ndllng av ii re ud et

Kociuiiuiisiyiclscn beslutade 2014-05-20, 89,
att ja lena Lovén—RoI én (s ) till uppdraget som ledai not i \•‘ KL s barn ocl i

il zEdomsbered nng
nu vald Il iv crsätuarc hani- och uWildningsutskouc: u(irs vid koinmunsvrclscns
sainm;inlräde clcn IT juni 2014

Ordkirandcni ftircsIr Kerstin LicIraik (s) tiI uppdraget.

Korn ni u ‘ist y rels en besl t’tar

aU till uppdraget som crsittare i barn- och utlildningsutskotl cl eller Lena Loven (s) vilju Kerstin
Delfalk (s)

Justerandes sign. Utdragshestyrkande

L

____



Skinnskaebrs
C[ köFnfi,un Sammantradesprotokoll

Kominunstyrcisen 2014-06-17 Sid. 141

§ ID’) Dnr2014(X)74002

Delegationsbe5lut

Anin5l;,ii.riv dclcgaIioiisbcsIu har inkommit Iran oh ned 2014—05—20 lii! och n 2014—06—04
och uppräuals enligt !örlcckniiu,.

Nornnii,nst rtIei. Ijuslialar

at nwd godk iinnaiid e 1 ägua del cga[ionsbc uten till handi ingarim

Justerandcs sign. Utdragshestyrkande



Skinnskafteb€is
dt k6itun Sammantradcsprotokoll

Koinmunstyrelsen 2014-06-17 Sid L42

§ 110 Dnr2014.0075.002

Delgivningar

Land%tinget \iitrnnniand
140509 Di’s 2oI4.0:45.lnr
Gcincnsarnna nämnd cn I?ir hi älpniedel svcrksamli CL och all dm smnvcrkans frgnr. pru:okol 1 201 4—
04-Il

Norlwrgs konii’iiin
140515 Dnr2014.0293.1D6
Väsinnnland—Dalrinii l_iicnirnnd, protokoll 2014—04—22

140530 Dnr 2014.0547.042
Norbergs kommuns årsrcdovisning 2013

40527 Unr 0293.1(16
Iö:lZSrnhx. icrhetalning n öcrs<oIt 201322 (,l6.23 kr

R egen ngs Ia nsl jet
1406(12 Dn, 2014.0552149
Inbjudan till rcn:isw.oIe 0111 lZirslag till operaH v’ progrmr För stöd frän Furopciska rcuioimla
uvcckhngsfondci och LuropeisLi sodLil foitlen lift onIl ledd utveckling under progtamperioden
2014-2020

Svensk FörfattningssimIing
140513 SFS nr 256-273
140530 SFS nr 274-300
140527 SFS nr 301-364

Sveriges Kommuner och Landsting. SKT
40522 Dn, 2014.0056 106
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Övriga frågar
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Rolf Andersson (c) sifiller en frign om hur en vattenlileka 1 Fnia lmnterats.
Kommu neli fcn redogör ingfiende för hur denna fräga hand 1 igs av förvali n igen.

Carcia Siiidor (fpl) ställer en irga (}fli hur en prop frän NVU (Itu SFI—lokalcr hanterats.
Kocnniuiiehefen redogör för ddta, ock sin okarheter finns ska iya kontakter las.


