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§ 112 Dnr 201 3,0657.22

Översiktsplan 2014 för Skinnskattebergs kommun

Kommun tu Iini ki ige bcsl ut ad c 201 2—02—20, 9, att ge ko mmunstyrel set uppdraget alt till sit ta en
ps i sk siyrgrupp som ska 1 eda arbetet ned all (fl (‘ram en ny ö vers iktsp Ian. ITu Il iniiktige hcsl u ade
yitlarc 20! 2—04—23, 33, ‘tt anta uppritiat Rirslag till direktiv för styrgruppens arbete.
()vcrs ki spian 2014 dr Sk i iiis kall ebergs koinci ut finns nu upprfl (ad tieli ska hcsl titos av
Lo’ ni ii Li i fli IIiii i k t i ge.

LsieranT. fiiragshesiYrkande

Skinn skatte
i)oiifiSun

Koinrn u fl styrd sen

Sarum anträdesprotokoll

20144)8-26 Sid 145

licilgare heliandliigz av iireiidrt

cchuIigsuisko[Ic busittadc 2(114—OS—13. 110, hiresla konm!uTIUulIcLiktitw
alt ‘ni’ Oversikl spi an 20 4 fr Sk nusk all eberg s ko ni nu ii

1 ilrendet yttrar sig Pernil la Danielsson (in) och S cii a Oj ala (s)

Pcrnilla Danielsson (ni) si: 11cr en fråga anuftecide LIS—områden, som besvaras av ordfcirande och
seklo reliefen.

Stija Ojata (s) yrkar bililt till tcdtiitvjsutskottcs förs½g

I(ornrnuiistyrelsen beslutar, enligt ledningsut%kotteLs förslag. röreslå kommunfulinriktige

iii :inta Övcrsik:spIz:i 2014 fis, Skiimskar her,zs kon:,i,un



Skinnskateb
I>k-ommun Samma nträd es protokoll

Ko mm uns tyrel sen 2014-08-26 Sid 46

113 Dur 2014.0557.212

Översiktsplan 2014 för Skinnskattebergs kommun — särskild
sammanställning enligt 6 kap. 16 § miljöbalken

Koinmu nfu II miktige ska p Sammani röd et den 3 september 20 14 Ii es luta om Övers kt pi an 20 1 4
Zr Skinnsko ( cbcrgs ko’ 1111 un. Enligt milj öbs ket i 6 kap. 1 1 § ska milj öb dö mil II gör:i för

ko umuriata pi alter et ler p rogran, so ni kan mcd Föra en bet vd;tudc mUlöp ä-crk t. N Lr
översikisplsnen aillaujts SkI e;liut JliiltJblkdfl 6 kap. 16 . i cii saiskild sann:EinsBHIilinQ
FL tio VIS IIS

En sjirski Id sa ni ina:stä II: ing finns ii ppritl ad o It ska bcs av ko:nmu ifuL: iikt ige.

Tidigare behandling av ärendet

Lcdniiigst,iskoiiei bcsiu:ade 20114)3—13. III. löreslfa koInnhIlnfu:InlKugc
att godkör.ii :i sLirsk il d salu :imis1flI 1 ni Ig en Ii ut ni Ii öbal kcn 6 ki p. 1 6

Kornimi nstvrelsen I,esl citar, enligt le dni ngs tits lottcl s lä rsl a, fri resl horn nin nfu II ni ikt ige

att godkini,a sirskiId sainznanstiill,,ing enliut miliöhalken 6 bp. 16



SkinnskaUebf
Sammantrades protokoll

Konimunstvrclscn 2014-0S-26 Sid L47

114 Dur 2014,0102.106

Finansiering 2015 VKL — Utvecklings- och utredningsfunktionen,
Länsturismen och Taltidningen

St’ rclsc:i :o r VEst nlandkomniuncr ou’, anästi:ig (“KL) tar 2014—05-09, X. besltuat om
fln:i:sicring av iiihriccrzide nktiorcr Finai:sierinuen IZirdcas nicl!an liuvttlininncn pt fZljzindc
sit:
U ‘cc kl i’:s — och u: red’ iits lbnkt oac ii rdel as med 40 på landstinget och 60 p[i
ko:; nu lIcrna Lii :i st urisnien (irdc.as uwd 5(1 1 rnidst nget och 50 v p ko itunmr. oc

It id ni igen fördel s inuti 40 % på land SI ngcl och 60 pi k n’nnuiiicrni Förde ln igen mellan
kommunerna sker eCI er hlkinängd den 3 nnvembcr året linan nuvarande år.
Styrelsen bcslutade att rekommendera respektive medlems I,eslutande organ
att fast stå la Ii nansieringen 2015 Fdr Ut vec kl i ngs— och utrcdni ngs Cunkt 1011 en till 2,5 ink
att hststä 1 la fl Hans icrin gen 20 1 5 för 1 inst uri smen till 2 ink

‘as 1 t jU la fl HflS ic ri ii ge ii 20 15 för 1 It id ni igen med ett kost nadstak på Ina i milt
2 mkr
För Skinnskzttcbcrus dcl innebir detta 25 600 kr tZir Lt’ccklEngs- och urctininsfunktoncg,
17 000 kr för LEnslurismcn och 24 5(K) kr lur altidnincn. totalt 67 100 kr för r 2015.

Tidigare hein infliug av ren tid

Ledningsutskottet bL’sIuIade 2014-08-13. 11 7,föreslå koninrnnstyrelscn
att fastställa finansieringen 2015 hr Utvccklings- och utrcdningsfunktionen till 2,5 mkr
att fastställa finansieringen 2015 För Länsturisnien till 2 mkr
att nr e fast stål la fina nsicri igen 20 1 5 för ‘1 alt i dningen mcd ett kost nadstak på ‘mi xi iialt
2 mkr
att iritc medfinajisiera lahidningeit mcd för Skinnskattcbe[gs dcl 24 500 kr
att koslnaden för Sk:ii,szaiichcrgs dcl ska vara 25 600 kr dr Utvcckiintrs- och
ulredningsfunktioncn ocS 17000kr För länsturismen. tol:,lt 42 600 kr för r 2015

Komrnunstyre1sc,, l,rsli,tnr, enligt Irdningsutskollcls förslag

att fastställa finansieringen 2015 för UI’ecklings- och utredningsfunktionen 1111 2,5 mkr
att fastställa finansieringcn 2015 för Länsturismen till 2 mkr
atti nt e faststiill a finansieringen 20 1 5 för Ta ltidni ngen med ett kostnadstak på max iinal
2 mkr
att lite mcdfinansicra Taltidningen med för Skinnskattchcrgs dcl 24 500 kr
att kostnaden kir Skiunskattchen!s del ska vara 25 600 kr För Utveckliiigs- och
utredningsfunktionen och 17 t1)0 kr för Länsurismcn. :o:alt 42 600 kr för år 20:5

Justerandes sign. ! Ctdragsbestvrkandc



Skinnskattebf
Sammantrades protokoll

Kornmunstvrclsen 2014-08-26 Sid. -IS

15 Dnr 201401 02.11)6

Kompletterande finansiering 2015 VKL — lärisgemensamma
5atsningar

5 t’-rel sen lZir \ Kl nna,U al ds Ko ‘llL::u fler (,cII l_a :dsl im. Ii es 1 u:adc 201 -—05—09, 9 at:
rcko:nmcndcra ko:III,TwIema ock la::dst::gct besluta om bilagda koniplciteringar av VKLs hudgei
flir 2013, samt all finansiera komplctieringarni enligl bifogad samminsliilItiing, otalt 4 167 000 kr.
För Sh ii ns kall cl’ ergs del j nncbr ile’ ta ett till äggs:i nsl ag 0111 bl all 45 1 00 kr för jr 2015.

1 idigare heliandliiig av ärcitdut

Lednijwsu:skottct beslutade 201 -1-08- 3. IIS, hiresl kol1uxuTIsvrckc:
att fastsifihla kotiipl L[rer ngar av V KL: s budgct 20! 5 enligt upp ril tad saniluans lii 1 ii’g. :o:ah
4167000kr
att ned fl rialls era til [iigesznsk g \‘ Kl .: s hud get 2(11 5 cul igt upprit ad sammans; ½ 1 ming, med ist alt
45 I0DkrfZirflr2t)l5

Ko flillill nstyrclst ii beslutar ci’ ligt led ni ngs ut ko Itet s lörsI g

at: bstst ha komp 1 cli cringar av V K l_ - s budge: 201 5 cdi gi Il r: md saminanstä 1 ni ng. to: a Ii
4167000kr

all ncdfinaI:siLva iIIggsansag i VK{_:s huduct 2015 caligt upprittad suinnmt:sällnrg. mcd totalt
45 10(1 kr rdr r 20(5

Justerandes sign. Utdragshestyrkande



Skinnskatteb?
Samniantrados protokoll

KoniniunsIrclsen 2014-DX-2(, Sil -4)

lo D,,2o:4Ä)522.lo5

RiktLinier för kommunens informationstidning 0222:an

I)ci ök;Illie nlrcssct för inlhrinu!inhlsspriLIrling via ()222a,i ll)r flI hur! ett behov av iii rc dem
nktlinjcriui fiir iufhrlnahiolls(idniIlgcIl.
En Ijiinsieskrivclse i irendet mii- tipprittats

Ii di gn re hcli 111(11 ilig iv ärr oci CL

L eduinusutskottel hcslutnde 20 4-05—2S, 90, JZireshi honimuiistyrelscn
att mita dc la rik{Iinjcrw. För koiiiinunciis iiiforniutionstiduiug 0222 an

Ko 11111111 nstvrcl se” hesi utar coli gi ledrij ngsutskottcts fil rsla g

ttLn1a de ‘‘va rik--: linjerna ftr komim: ,,c fls i nf ornat i Dust dni 1 ig (1222

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebergs
Sammantrades protokoll

Konimuiislyrclsen 20 4-08-26 Sid. 150

17 Dar 20140339.133

Begäran från länsstyrelsen om ökat mottagande av flyktingar och
ensamkommande barn

Kom inuncl:c len h eui r i cn Ii ustes k ri ‘el sent ln l:nf ngcn ges cl: uppdrag att u (reda
cIr:Ici:clcr rdr utökat iioilauaiide zw Ilvkiitmar och c:ia:uku,n::iniide barn.

Tidigare lieliandling av ärendel

Ixdni ngsutskottc bcslutrde 2014-04—02, 57,
att ge törvaltni imen i up pdntu att ut reda kapac itctcn mr utökat il vkt nutnot tagande och
cii si inkoniniande bi rH, ccli alt Urcndci kommer er ‘iii i eni gsu ‘sk nuet sci la si pi
smimianträdet den 28 maj 20l

Id,ii,igsutskouct hcMu:adc 2014-05-23. 9S.
iii hnrdfl_gg;i irc,idci avvakian i:i lösning av frigan om f. d foikhögskolans lokaler

Ledningsutskotlci beslutade 20l4-08-l3, § 120, föresla koimnunsiyrclscn
att ingft överenskommelse mcd staten om 30 llyktingplatser varav 10 anvisningsbara

i ng Civerdnsko mmcl se mcd sIa (en om att öka lit al et asy plats er tZr ensa rnko fl lilla nde barn fran
3 till 4

Koinir.uiiclie cii föredra r ärende:

1 ärendet yttrar sg Lcn Lovén-Rnhn ts).

Konununstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att iflQ övcrcnsonimclse med stacn om 30 flyktinplatser varav lO anvisningshara
att ingå överenslaininicise mcd staten om alt iiFi anta et asylnlatser rcir c,isatnkuiiiniatide barn fråii

3 till 4

Justerandes sign. UtdragsbestyTkande



Skinnskatteb
&mun Sammantradesprotokoll

Koniinunstvrei sen 2014—08—26 Sid. 151

IIS Dur 2014.0263.133

TOlsyn av HVB Smedjan

Iii spekt jo ncn lZr . rd och o:nsoni. IVO, gctIol: förde 201 4—04—0) en ns2ckt io:i av II Vs Si::cdj all -

I:(Ir\ItUIWCII har formuleral cÉ: yttrandc över dcn gjorda inspcktioncn.

liiligare I,eliaiudliiig av ilrendel

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2014-08— 1, 77, löreslå ktlmmunstyrclscl]
att g idkiln mi >tt ra il det till Inspekt ou icH ID r vård oc It omsorg, IVO

Kenununchefen föredrar iirei:dc -

1 rendct yttrar sju Roger lllgvarssofl (sj ocil rkar hl fil till vird- och omsorgsuLkohiets Rirslag.

Nommiinstyrelsen beslutar enligt värd— och ornsorgsulskoltels förslag

att godkinna yttrandct till Inspekrionen för vård och omsorg, IVO

Justerandes sign Ltdragshestyrkande

n

_ __



SkinnskaItebg
Sammantradesprotokoll

Konirnunstvrclsen 2(114-08-26 Sid 152

§ 119 Dur 2014.0508.106

Utvärdering av kommunens samrådsorgan

liviItningcn harti1ipdragits att uciiunilira en utvirdcriug av koinnuincus sainridsorgan. ccli en
rapnort r uDpr ‘‘ad. Koi in min full iiik ii ge b ss 1 utai om ni’ rd en og av dc: h ml is fö rcnggand

ccli i;U,iiigs livs ride: vfd dessa Ii ,li vclsc r 20: 0 respektive ii: 201 2 men kommer nu il:
en utvä rderi Hg w san ni km riid. Saiurii dsgrupp en ftir Ens kl förval t mllgsoTnr:kIc berörs iiite av

ti irdcrngci:. d dcta cI[gin ng[ir i dcii ii’ iga ui-rdc,-inuc. av hela omr;dct Finsk:
tiiiii gsom:ade.

Tidigare Iieliaiiclliiig av iircnclcl

T..cdningsulskotlet beslutade 2014—05—28, § föreslå kon,mtii,stvrelscn
att ftirva Ii lingen Ek up pil rag att genom rira en ut värde ring Iv kommun ens salu tiga rrid enligt
aflcmativ två
all ii: vii rderi igcn i nk ii tUll sr till omnl ii nEj il mUki i ges sam’ ni rädc i scul eniher 201 4

Konumunstvrelsen hcslutadc 2014-06—17, lOD, enligt lcthiingsutskottcts förslag
att fö n a lt,fl ngen ftr i uppd Fag att genom fZ ni en utvärdeni iv konununens sa i: 1 iga rd cr1 hit
zi I:enrnt k 1 vå i Ii uusI c,uar:la ftrsIa ge:
all ut vUnlcringcn nk om mer [iII koni mun full miikt ges sa nni:mt ni de cp! enil, er 201 4

Ledniugsulskutlel beslutade 2014M8-13. 121, föreslå kommunEullmfiktige
att uppdraget att utvärdcra brnttsförebyggandc rådet och nänngslivsrådct Ur genomfört
att ge koinmunstyrelsen ett uppdrag att Föreslå en mer effektiv ordning fZir smuräd ned exlerna
parter

1 ircndc: yttrar sig lena lovén-Rolén ts). Seia Oiala (s) och Carina Såndor (fp».

Carina Sändor (fpl) yrkar bitbIl till edningsutsko::cts Ednlag.

Koinmunehelen vllra sig och anfZir all dci g1llur att hitta former för dialog och inte att stänga
dörrar.

Komnuinstyrelsen beslutar, cnligt leduingsutskottels förslag, föresM koninuniftillniäktigc

att uppdraget att utviirdcra brottsförehyggande rådet och näringslivsrådct Ur gcnomtirt
all ue koramunsl relsen ett updr;iu an fiircsl en me r erckliv ordning för saniråd ned cxi enia
parier

Justerandcs siun. LitJragsbcstvrkaiäe -

__________



SkinnskattebW
Samrnantradesprotokoll

Komniunsivrelsen 201 4-08-2ö Sid. J 53

120 Dnr 20140459.438

Miljäpris och miljöstipendium 2014

Ln: igt Regler R r ii Ij öpris oc :111 Ij östipendi ii in ska Sh imskatt tbc rs kommun r 1 gell uidea
:iiil_jöpris och miliöstipcndium :111 cii sdflIrj:l om totalt 2$ av pin.h:isbeoppc: För 20] 4 är
sunI,llaII lO 700 kr \,is an om MEpciidinni hari i kommit {rLn [ki rcns irskoIa i Riddarlmvwix
som söker 10700kr och Kloekuibcrgsskolnns fritids som söker 9 500 kr. lngd mioniinemineartill
ni ljöpriset har inktimnniit.

Ii il ga re be huu clii tig av fire tid et

Lcdningsutsko:ct lnslutadc 201-l-OX-i3, 122.
att ansökan ft,: Ekorrcns flrsko ha i Ri ddarivttnn st ipend i Lim om 1 0 7(l) kr skE, be i udas vii en i ga re
och at tärc:dct ko inmer er till led ningsutskot 1 ci s sa nmanl räd e dc n 1 89

Ledningsutskolici beslutade vidarw föresla komniunslyrelsen
att tilldela Klockarlcrgsskolans fl Uds mniljöstfpcndium om 9 500 kr
att notera till protokollet att inga nomineringar till muiljöpriset har inkommit

ärendc itrar u Scia Oia), s) och yrkar bja)) ii) cd iustmIskoltes !trlaL.

Nonimutmnstyrelcn Imeslu(ar enligt Iediiingsimtskottcts förslag

alt tilldela Klocknrhergsskolans frilids miljöstipendium om 9 500 kr
all ‘lot era till protokollet att inga nomi neringar till milj öpris et har nkominit

Justerandcs sign. Uldragsbcslvrkande



Sknnskatteb&
Sammantradesprotokoll

Kemniwistyreisci: 2014-08-26 Sid 54

§ 121 Dur 20120828.810

Fritidscentrum Borntorpet

Lars \ idersson (s) r i en skrivelse 1 mii nr ct 1 rs log rcidcr.
1 förslage: frar_if3rs al: id lin::s mJlighlcr an ansök om ii:cdul is Alln:imi:i nnsfo:dcn r tu
kl cc kl L:g nmrtI c: Sum i :;ncI,ir att ii 1 ngl ighc:c: Föb ras -

Fn ‘iv ndama 1 senli rnwsuga” mcd 1 ou et, sa n: förhi: ‘ringar 1’ ytski cl p dcl’:
niot ioiiss 1 illgol-na lur a t Ilöj 1 uö ra bmko:nligl:cl en flr tu: IstOl al. ISres fis -

tj £is cskrj i rc det finns upp rI:t:id. som al: fZir at iX ih nijuila an s fonde iis Ln’ r at: ci i dccli
k*ciig r som huvudman för n uis6kui, iii dci i dagsi5ge inle liuns nigon fiSrenng som jr
l,crcdd iii göra del ta. Ai i ut veckla o mrhtlc i fl uns hel ler iiI med konitnaii dc liii l et -

‘Ii cl ga ro be ha milj ug av är en cl et

Lcdingsutskottct beslutade 2012—10-16. 154. Förcslt Lotiunuastvrclscu
alt ge lina 1 mi ngcn i uppdrag au arbc: a vidare med fi-ga n ni n lirsI lgci

Kniiniunstyrclscn beslutade 201 2—10-30. 159, enligt ledningsutskoltets Förslaii
att ge lnaItnE ngcn i uppdrag alt arbeta da re mcd fräga n ii: frän llir5lagct

ledningsutskotic! hesluade 2014-08-13. 123, föreski koinmiinstyrclscn
il ärendet avsl Was

1 ärendet yttrar sig Ca ri lm Shidor (pi).

Koinrnnnst relsen I,csli,tnr enligt letluingsimiskottels rörslig

att irc::dct avslutas

Jusccrandcs sign. Ucdraushestyrkande



Skinnskattebs
Sammantradesprotokoll

Korniminsivrelsen 2014-08—26 Sfd. 155

122 Dnr 2014.0342 023

Angående tillsättning av förvaltningschef för miljö- och
byggnadsnämnd, yttrande

1 en skrivelse finn revisionen önskas svar frän kommuntyrclscn pä frgor i rubricerat ärende. Mi Ijö
och byggiiadsnamndcn hari protokoll 2014—03—12 uttalal att IZirvaltniiigsclief dr miljö— och
byggnadskont uret ska anstill las av nämnden i sainrd ned ko nimunche fen, Konimunstyrel scn har i
sa unia rende 20 1 4—04 —1 5 lies 1 ut al uppdra (il konumiic lic en att i saiilr&l mcd miljö — och
byggna dsni uiidc ii rekryt ci rya! (ni ngsc cC. Del Rirc 1 iggc r mcd uiidi a ord i Loi nmu! cli t ol la
b es 1 u: om hui r el tef ör ni Ii ö— och bvgiui id r al: niji ucn ska r ekni er’s -

Skriftligt svar p 1 rc st ud frzn r rskas av rev i sin Ten senas: den 3 cp:cithcr 20! .1.

1. id iga le leha ii till ug av iiren il et

lcdmngsutskottct/pcrsnimlutskottct beslutade 2014-05-28, § 104,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett rärslag till yttrande till

näsia snmiiantrdc dc 3 a’Jgus:

Lcdningsulskotleipersonaliitskottet beslutade 201 4—OS-l 3. 124. förcsla komir.unstvrclscn
avge Euilag: föreslaget traride ll Fe; sinnen

rendct yttrar sig Fredrik Skog (v), S cija Oj ala (s) ccli Can Im SimIo r (fpl ).

Fredrik Skog (v) anför att Iiaii inte delar yncli p hur lagen tolkas och att revisoreritas frågor inte
besvaras i IZirslagel.

.Scija OJala (s) mcd hifrill av Carina Szndor (t,l ) ‘Tkar hi hl! till ledi:inutrsko:tcts !ZirS!aLT.

Komnunistyrehen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att avge bilagt [ircslagct yttrande till revisionen

Fredrik Skog ( ) och Seitan Ro:h (v) reserverar sig n:ni bcslu:et.

Vu5 teraiiJcTij Utdragsbcstyrk ande



Skinnskatte1
Sanimantradesprotokoll

Komniunstyrclscn 201 4-OX-26 Sid. 1 5

§ 123 Dur 20l3.0i36 101

Svar på motion om skylt till kommunens fritidshem på
Klockarbergsskolan

En ni st i on med fZSrs 1 ig oni ,t 1 koniinu sen si t ‘er upp cii skylt som tyd Ii gi markera r ar fri tids hemmet
pi Kloc karhc ruskol ln finns, Ii r i nko mi liii frän Carina S ndor ( Q,l).

I’ftlignrr lw!m miLing värv ndrt

Ktin:siunfuIliniktigc beslutade 2013—09—23, § 65.
att rertilt era not i onen 1 Il k nimu i:svrel se fl [i r bcredx ii

Koinmunstyrelsen beslutade 2013—Il —12. § 209,
au rcniitlera motionen till lBnaltningcri rör yttrande
att irendct därefter terkon,nier till kommunstyrelsen för vidare heredning

lNna 1 [ni ngel: har avuel t vit r:indc över iiio onen. 1 vi trand et fram Förs all mcd l saknas för detta
ndamä 1 i bu duc! 2014. men att i alZir konun:, ndc h udgct proc css vcrks n:hcl en ges noj Ii gEet att

fl rSva R rs laLet mot andra hel ‘sv inom g i ‘cii ekozon, i sk ra n.

rendet ytt rar sig Can mi S ndor ( ft1) och N ettan Roth ( v)

Komnn,nchcfcn yttrar sig.

Nettan Roll, (v) vrkarbiFall till rårslaget 1 tjäristesknivelsen

Kommunstyrelsen hesintar fdresla kornnIunfLIlIrnuiklige

all inför komn,ande budgeiprocess ge vcrksan,Iicten möjlighet att prö’ ifirslaget mot undra behov
inom given ekonomisk ram
att motionen dLintncd är besvarad

Justerandes sigli. Utdragsbcstyrkande

___--__



Skinnskattebf
Samrnantradespratokoll

Kommunslvrclscn 20! 40X—26 Sid. 15?

24 Dar 20140369.101

Svar på motion angående införande av obligatorisk motion och
styrketråning på arbetstid för kommunanställda

En niotion mcd förslag om iii kommuncn inrör ninsi 2.5 ii 11mars ol,In!niorisk motion ock
si yrket rfl’i ing per ‘cc ka p ;i rhet st id för sin: anst5 lida, Ii Jr 2014—04 — ! 7 i ,komini t fr ii !3o Oh erg
(ni).

tidigare heho odling miv ii rendet

KonimunCulinLtigc hesu:z.cle 2014-04-20. 22.
att averläm:ia iwo ionc 1 il kommunsi rci s cn för here dn ng

Kommnnstyrciscn beslutade 2014-05-20, § 83,
att övcrU min inuti onen till rvmmh n ingen fdr yttrande

För altningen h:r avgc:t vttram:dc över munlionen 1 yttrandet franiZirs ;Ili det inte är möjligt
besluta om dela, enigt la mdc avt il KosTnaden skulle ocksfl bli stor. dnLt 3 mkr per

r fire sociala kos:i,adcr.

Ord förand en yrka r avslag ji motionen.

I iirendct yttrar sig Scija Ojala (s) och bi Ca 11cr ordfZirandcns avsiagsyrkande.

KornniunsI relsen beslutar föresla kon,,nunfullrnäktige

or avslI n:otiomcn

Justerandes sign. Utdragsbcstyrkandc

rÅ
,L/J 4t,r



Skinnskattebei
i5cmun Sammantradesprotokoll

Koiiirnunstyre]scn 20] 4-08—26 sid. 158

125 Dni-.2(E 3.0787.111

Svar på medborgarförslag om anpassning av gångbanor

tt mcdl,orgarffrsI ag om att göra vissa npas s if ngar av gä ngbano r Sk unskal teberu, har in kommi

Tidigare heliandling av ircniIe(

Ko miii ii fl ful IniMct igu hcs lutad L 20 13—09—23 § 63,
att remittera ned borgarlörs laget 1 II koinmunstyrel en Zir beredni ng oc 1 beslut som di re fler del giws
hllmLiktige

Komn1ui1stTclssi1 bcslutadc 2013—1 1—12. 213,
at: remi:cra mcdborgarhirs!agcl till finalnungca för vtirandc
att ircndet drefIer terkor.mer till komn;uitstvrcsen r vidare bccd::ing

Fö rya It ni Igen har a gett yt (rand e över mcd h orgarlörsi zgct. 1 yttrandet fram frs att dä ko ‘nmuncn
inw ur igIiållare lir dessa yur kai’ komriiuncri endast skicka Iran vidare till ansvarig vigI,Mltic.

1 ärcndci >tlrar sig Carina Sridor (fplj och lonv [3ölja (s).

Carina Sindor (fp)) mcd instfln,niande av Tony Dölja (s) yrkar bifall till at skicka fZirshiQcI till
ansvarig diglillarc.

Carina S ndor (fpl) Föres 15r al en upp f5lj zu Ig görs i ci rapp ort vid nast a samt’ ian! ruide ned
knamitt ‘ist rel sen

Kornnuziistvrelsen beslutar

att Rirvaliningen ffir i uppdrag au skicka Rirslaget till unsvarig vuigMllare
att en uppföljning görs i en rapport vid nästa sanirnantride mcd koinmunstyrelsen
att rncdborgarRirslagct däniied anses besvarat

Justerandes s,un. Ltdragsbcstvrkandc



SkinnskafteI?
Sammantradesprotokoll

Kommunstyreiscit 2014—08—26 id. 159

26 D,:r 20140054. :01

Svar på medborgarförslag om vägbulor på Hagstuvägen i
Skinn skatte berg

Ert ncdborga rförs :ig har nk o ni nit om :itt (le vS t!honlniar som Ii uns på cvi: cl 5 gcniganu’ gen
som kc,rsar 1 la g u viiucn luc i alt Koj vi gc:1 och S tvbh vS gc:1 - komp et tcas nicd tvS 5 2bU r p
Il agstu viigell mr 1 öka rafi 1< sSk erliet cii i onuåd et

Iidig:.re heluindling av ii,-endet

KoiiunftiI,niktigc beslutade 2O!4—U2— 7. 9,
att öve Inta niedho rga rllirsl 1 get till unI I1unsI re Is en bered ni ng (ich Ii csl ui som dfii e
del gives ful niiiktige

Komniunstyrelsen beslutade 2014—4 - IS, 60,
att tie förva tni nircit unpdruu a :t nkn:iun fl cd c: 1 tt ra,:d u över rsl agc:

1 örva (ni igen har a vgctt yttrande över medhorgar rörs Inget. 1 yttrandet fbi ii Förs att då ko ninunen
inte ur vighal are för dessa yt or kan ko unR’ ‘wo endast skicka frågan vid are t Il unsvarig ‘5 gIi 1 are.

1 irendet vilrar sig Carina Shidor (uI). [on’ Bölja ts) och Nci:a,i I<uII(v).

Carina Srldor (fil) mcd in’ äni:nandc av Tony BöIj:t is) och Ne:ta,, RoIi (v) vrlmr bifall tu alt
skicka J&slaget liii alnsvariiL vägliållarc.

Carina Stidor (fpl) föreslår att en uppiölj ning görs i en rapport vid kista sa,nnt,titriide mcd
Lomni unst vrelscri

Kommunstyrelsen beslutar

fl föna It ningen Pir uppdrag att vida, chefördra förslaget t Il ansvarig vigliaI 1
MI en upp Rilj ni ng görs i en rappori id nilsia sa mtml ut rilde ned konrniu nstyrel sen
att medhorgarförslaget diirzncd anses besvarat



SkinnskattebF
Sammantradesprotokoll

Komrnunstvrclsen 2014-0S-26 va

§ 127 Dnr 2014.0415101

Svar på medborgarförslag om att kommunen bygger en simhall

iI tt i nrgar Ers Ii nk om 20 4—04—29 Dm all Ski nus kr,t cher is ofl:mui: bygger en sini ni ii
all mä ‘the :cn.

Tidigare helia mli ilig av ii re odd

Kninnuntulln,iiktigc beslutade 2014-04-20, § 26,
vcrläniim medbo rgarfö rslngct till kommunslyrciscu lör besi ul och dfire 11cr dc Igi vni ng Ii

fullniliktigc

Kommunstyrelsen hcslutade 201 4-05—20. 87,
att ö vcrlhmna medhu rg;,r rslngct till rya It ni ngcn [Zi r yttrande

Förs altningen liaravgeI yttrande över nicdborgarfdrshigc: 1 yttrandet framförs bland annat att det
senast 2(L2 iordcs cii kostnadshcrki:i,ig lir h E-gnzitioll och drift av siiriml 1 Kos:nadcn
uppskaadcs d tiLl 50410 mkr lur h>gnmtion och 540 mkr fIr drift per ur. VariMioncrn priscr
beFo r p beräknin iv olika alternativ. Vid de t di ga re till Iii Il cn nr frågan ht aktuell mr det
bes ut at s om avslag ni ed mot i veri Igen n 1 kostnaderna är för höga

1 ärendet yttrar sig Ulf KjeIlin (c) och Lena Lovén—Rolén (s).

Kommuunclieferi yttrar s

Kommunstyrelsen beslutar

att avslä medhorgarKirslaget med motiveringen att kostndcnia för at: bygga ccli driva en simliali hr
r höga

Justerandes sign. Utdrausbestvrkande —



Skinnskattebfs
Sammantradesprotokoll

Komniunstyrelsen 2014—08—26 Sid. 161

128 Dnr 20I4.019S101

Svar på medborgarförslag om föreningars användande av
kommunens jnformatjonstavlor

En incdhorarlörsIag itikolil 2(114—02—24 mcd förslag om alt lZircniiigar eller ideella
rksan ii:c lur verks il :lnn i Sk iii tsk 1 :cbcrus k on:iiiui r llv:i kom nu I:cn

in Cuniiat ions kw gratis id arrailgenia nu D c :a li r iii markn iiis Föra de o 1 Ra akt vit der
som pgä r i ‘r Roi iiiiui II -

‘lidigare lwIiaIllIIing av ärendet

Korn mliii EnI miikt ge hus lutade 20 12—04—2 iL 23
all ö ‘-cr1 unna mcdborgaritirs lagd liii komni unsivrels en ffi r beslu och di refic r dcl gi viii’ tu t II
fluIIinktue

Kommunst yrel seii hos 1 ut ade 20 1 -1—05—20, 26,
att överl l ima nicdhorgarrcirs laget till rönalin ngcn Fir yttrande

Fönal tringen har a’ gett v: trantl c över ,nedb irgar förs ;igct. 1 vII andel fram ri rs bl and annat alt
aireniiigar ge niöj IghcI nit m:irknndsfVra sig p L’lvIoma enEw ta’a som hesIuas i Indgelen varjc
är. laxan ir 2014 flr föreningar r 800 kr per hudskajr Denna taxi, ska täcka de kostnader som
kommunen har för hanteringen av skyltania.

Ordföranden Föreslär cii motiverilig till avslausliuslut s’in ur att dci finns en heslutad taxa som
Iv. ggcr pä kommunens kostnader, och inga övriga al;’ sade mctM i::ns lZr nit hekos:;, en avuifis ‘hl
senice iill ffireniagnn

Koinuiunc 11 fl yli rar Sig.

Koniniunstyrelsen beslutar

all avsla nicdhorgarförslagc: med den Rrcslagna nugR cringcn

lusterandes si2n Urdrausbestyrkande

- -



Skinnskattebf
i3I&niffiun Sammantradesprotokoll

Komniunslyrelsen 2014-08-26 Sid. 62

1 2) I)nr 2014.0074002

Dele9ationsbeslut

Aninäl an av del epil i onsbes lut har in Lomni it ft5 ii och ii ed 20 1 4—06—27 till oc Ii mcd 21)1 4—08 —1 2
och uppriruits cnlfgt rteckniiig.

K I)Iflhl)I) OSIV r £ISVT 1,0%’ iii ar

att ned godkännande lägga (ielcga(ionshcsIu( enligt upprättad förtcckning till handlingarna

JusceraciJes sign. Utdra2sbestyrkande



Skinnskattebgt
Sammantradesprotokoll

Koininrnstvrclscri 201 4-O-26 Sid. (63

§ 130 Dur 2014,0075002

Delgivningar

Si eriges Konuuucier och Iniiids(icig (SKL)
10609 Dnr 20140091101

{2irkuiir l—Z:2 Inforuaiio: om agiulring:i, gilIa:d iivi iig:iidc:’ som [am ucilumioras :an krzi

p bygulov
110627 Dur 201 4.0U66 116
.Sluni1ipnil Oka tt(:Isbvgga:dc dcl;.I £Ilis’ar. su:r:i[ion friii rrognt,ni,c,cd,iiiiucim för ika
bo si; ds!, y gg mi dc

1 mil kverket
140625 Dur 20l4.064R.5 19

1 nbj u dau till aisiSkau om st all ig med fl ni is ont ig för Lir 201 5

Eko in LIS OU’” Bergsia gell

1406(2 Dnr 2011,0087,106
Arssimn,n. prolokoll 2014-05-16

Ene rgirnyndigh eten
110Sl5 Dnr20i.0S44,34’S
l&tmni s a gcudc ; lcd 111 fir Lo ln: ii • ml till t’ rk cm ‘-id i H t ii clsprö’ mITI v ‘.1 idkra vcrL
ciii fl kap 4 § i iiiljM’alken

Fönaltn in gs rulle ii Up psal al

140612 [Jur 2014.0458.114
Undcniitlclse angående laglighctsprövuinu enligt konimutiallagen näl nr 237 (—14

Ko,nnii,ninvest

P0630 Di:r204.015U06
Koitiniunala in’ cstcrii’gar 2014

Landstinget ‘äslnninlac,d
140627 Diir2Ol4,0l45l0fl
Gecrc,ma:nma riäir.nden mr ltjälpmcdclsvcrksarnhcm odi niira san: crkai;srgor, proiokoU 2(114-
06-13

Lä,iss(yrelscn Viistn,nn!ands län
140626 Dur 2014.0654,106
Regionak utvecklingsprograin (RUE’) för Västnianlands tin ‘Mngfaldsdrivcim tillväxt’’ för ärccm
20(4-2020
110627 Dur 2013.061 6.3 lO
Länsplan för rcg:onal tr:mnsporstrukrjr 2014-2025 Viislmaiihnds u mcii
milj ökonsckvcnsbeskr 1 Vfl ng

Justeraudes sign. Utdrausbestyrkandc

__ ____



Skinnskattebe?
i%liun Sammantradosprotokoll

Kom,nunstyrclsen 2014—08—26 Sid 64

13 fans. Dnr 2(111.0075002

140812 Dnr 2014.0822 80
Imheten för regional utveckling. lnev 0111 iII sÉilIa in planerade upplöljnfngsl,esök

Norb ergs ko luna ‘in

-400627 Unr 2(114.0225106
Ko n::11u ii 11:11 iktige, pml ekol ist’ idrag 5 1 Norra VätrnnI ii ds U :Iii Id:1 ngs ftrh un
irsredo snitig 2013. 5 SA’ sägelse av Förti oc::deuppdrag som rc soL NVL’ § 61 No,iincrii.u
tv revisor för N\’U

Regerings Ioi “si jet

140728
Viktigare lagar och Iörnrdning;hr inför IiaIirsskiftct 2014

5km nskal 1 CIWrLTS ko ni ni Liii

140522 Dnr 20140132 106
1 soridi M hmcsaiu eckni war

140618
Miljö- och byggI1rIdsnimnden, protokoll 2014-06-IX
Korninu nu In I’cns onjirs— och 1-Im id ikapp r,del (Kl’ Il R)
140619 Our 2014.0195730

Sveriges KonhiliLlner och Lanchling. SKE
1405I3 0nr2011.0066l06
Medäciande rin styrcIen im 5, 1-örhutidsavgifi 2015 nU SKI,
140619 D11r20l4.0092IOl
Cirkulfir 14:26 Prelinminfir kostnadsutjiimning för LSS 2015
140624 Dnr20l4.0l32106
CirkuIir 14:30 Nwi irdcn För dircktuopliandling

‘‘äsi nianla xiiis Korn n Hin er och 1.311(1 Sh li (VKL.)
140514 [Jnr20I40I021U6
Förbundsavgift till VKL 2015
140612 Dnr 2014,1002.106
Styrelsen, protokoll 20 14-05-09
140616
Förbundsniötc, protoko!I 20I105-09

Konirnunskrelsen beslutar

au Ifigga delgivningarna till handlingarna



Skinnskattebf
ici-mffiun Sammantradesprotokoll

Konimunstyrelseri 2014-08-26 Sid. 165

§ 131 Dur 2014.0076.101

Övriga frågor

Vanja Leneklini (fpl) tar upp fråga om utdelning av valsedlar utanrör vallokalerna.
Ordföranden anftir att vilken ordning som gäller utanför vallokalerna på valdagen är en fråga Rir
partierna och att alla ska läsa på om vilka regler som gäller.

Lena Alexauderssoti (c) tar upp fråga om hur POSOM-gnippcn fungcrat under den stora
skogsbranden.
Konuiiuncliercn besvarar frågan och hänvisar även till den kommande interna utvärderingen IZir
kommunens del.

Carina Såndor (fpl) tar upp fråga om alt skänka pengar till aktiviteter lZir ensamkommande
flykt ingbarul-ungdornar,
Kommunchefen ska undersöka detta.

Lena Lovn—Rolén (s) tar upp Fråga om skylt för turistinformation.
Kommunchefen ska undersöka detta.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

hT%


