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§ 142 Dnr2013.0288.106

Leader Bergslagen — resultat för Skinnskattebergs kommun 2007-
2012

Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-27, § 48, att ingå i Leaderprogammet Leader Bergslagen. En
rapport om resultat för Skinnskattebergs kommun i programmet har nu inicommit.

1 Leader samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans
arbeta med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar beslut om vilka idéer
som ska prioriteras. Prioriteringen görs utifrån en gemensam utvecklingsstrategi.

Leader är en del av landsbygdsprogrammet och ska bidra till lokal utveckling på landsbygden.
Landsbygdens ekonomi ska utvecklas, samtidigt som man tar stor hänsyn till miljön och de
människor som bor på landsbygden

Leader har funnits som en metod för landsbygdsutveckling i EU sedan 1991. Då fanns 400 lokala
utvecklingsgrupper, så kallade LAG i Europa. Fyra år senare 1995 hade det ökat till 1200 grupper.
Leader finns nu i alla länder i Europa.

När landsbygdsprogrammet infördes 2007 valde Sverige att använda leadermetoden i hela landet.
Målet är att minst 75 procent av alla som bor på landsbygden ska finnas inom ett leaderområde. Nu
finns det 63 områden.

Leadermetoden är ett verktyg för landsbygdsutveckling. Allt arbete som görs bygger på samarbete
med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.
Partnerskapet ansvarar för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi som är en beskrivning av hur
bygden ska utvecklas. Eftersom de som bor och verkar i bygden är representerade i partnerskapet
bidrar det till att strategin bygger på de behov och förutsättningar som finns i området.

Det är strategin som sedan ligger till grund för vilka projekt som ska få stöd och hur arbetet i
leaderområdet ska drivas. Det innebär att de olika projekt som får stöd är väl förankrade och att de
strävar mot samma mål.

Några ord som beskriver leadermetoden är trepartnerskap, underifrånperspektiv, samarbete,
nätverk, lokal utvecklingsstrategi, kreativt och uppfinningsrikt arbetssätt och berör flera sektorer.

Vid dagens sammanträde kommer företrädare för Leader Bergslagen att delta för att informera och
svara på frågor kring rapporten.

Barbro Fischerström från Leader Bergslagen redogör för rapporten och svarar på frågor.
Skinnskattebergs kommun bidrar med ca 100 000 kr per år i grundavgift. Nästa leaderperiod börjar
2014-2020 inom landsbygdsprogrammet, då även de andra strukturfonderna kommer att vara möjliga
att använda om Sverige bestämmer sig för detta.
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§ 142 forts.

Ledningsutskottet beslutar

att överlämna rapporten till kornmunstyrelsen

Dm- 2013.0288.106
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§ 143 Dnr20130930.024.

Lönerevision

Personal- och kanslichefen föredrar ärendet och redogörför utfallet i 2013 års revision.
Overenskommelsen mellan kommunen och de fackliga parterna överlämnas till utskottet.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Lars Andersson (s) och Carina Sndor (fpl).

Utskottet diskuterar satsningar inför år 2014. Områden som bör prioriteras är Vårdförbundet,
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. 1 övrigt följs det centrala avtalet.

Personalutskottet/ledningsutskottet beslutar

att i lönerevisionen 2014 prioritera Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.
1 övrigt följs det centrala avtalet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sin £



Skin nskattebgs
n

Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet

Sammanträdesprotokoll

20 13-09-17 Sid. 166

§ 144

Lönerevision 2013 för kommunchefen

Dnr 2013.0928.024

Personal- och kanslichefen redogör för utfallet i 2013 års revision av komrnunchefens lön. Utfallet
har varit 2,7 procent.

Personalutskottet/ledningsutskottet beslutar att

att godkänna lönerevision 2013 för kommunchefen
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§ 145 Dnr2013.0844.030

Riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda

Kommunchefen har inkommit med en tjänsteskrivelse i ärendet.

Personal- och kanslichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Vanja Leneklint (fp!), Seija Ojala (s) och Carina Såndor (fpl).

Carina Såndor (fp!) ställer frågan hur det fungerar med rutinerna kring att ta fram vilka anställda
som ska få uppvaktning och gåva efter 25 års anställning, och får svaret att lönesystemet har brister
i detta.

Fredrik Skog (v) anför att registren över anställningar måste fungera så att de rätta listorna går att få
ut, och föreslår att förvaltningen ska se till att detta fungerar i fortsättningen.

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen ska vidta åtgärder så att felaktigheter i lönesysternet beträffande listor för
uppvaktning och gåva efter 25 års anställning rättas till

Personalutskottetfiedningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta riktlinjer för gåvor, uppvaktning och representation för anställda enligt upprättat förslag

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 146 Dnr2013.0857.lO1

Tillsättning av förvaltningschef för miljö- och
byggnadsförvaltni ngen

Kornmunchefen, tillika förvaltningschef för kommunstyrelsen respektive miljö- och
byggnadsnämnden, har inkommit med en tjänsteskrivelse i ärendet.

Ordföranden redogör för ärendet.

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

Personaichefen yttrar sig.

Personalutskottet/ledningsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut

att paragrafen förklaras omedelbart justerad
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§ 147 Dnr2013.0837.001

Förändring i organisationstillhörighet för turismlbesöksnäring

Kommunchefen har inkommit mcd en tjänsteskrivelse i ärendet.

Kommunchefen bedömer det lämpligt att verksarnhetsonirådet turism i sektor kultur och fritid, flyttas
till sektor näringsliv och utveckling. Detta med anledning av att verksamhetsområdet turism alltmer
fått karaktären turism!besöksnäring.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att turismen flyttas från sektor kultur och fritid till sektor näringsliv och utveckling

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 148 Dnr2012.0801.027

Kartläggning av kommunanställdas språkkunskaper

Konirnunchefen har inkommit med en tjänsteskrivelse i ärendet.

Ledningsutskottet beslutar

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen
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§ 149

Kostnader — bostadsanpassning

Dm- 20 13.0929.042

Ordföranden vill göra budgetberedningen och kom.munstyrelsen uppmärksamma på att kontot för
bostadsanpassning pekar mot det dubbla i prognosen för året. Det finns i budget avsatt 800 000 kr
och prognosen pekar mot en fördubbling av kostnaderna.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Vanja Leneklint (fpl) och Carina Såndor (fj1).

Fredrik Skog (v), med instämmande av Carina Såndor (fpl), konstaterar att detta är en naturlig
konsekvens av kommunens politik att äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt, och att
utvecklingen på det här områdetska beaktas inför budget 2014.

Ledningsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till konimunstyrelsen
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§ 150 Dnr2013.0630.101

Upphandlingsenheten i Avesta — information

Upphand 1 ingschef Robert Carlsson har nyligen tu Iträtt tjänsten som upphandi ingschef i Avesta.
Vid dagens sammanträde informerar han och har dialog med ledningsutskottet om nuläge och
framtid i upphandlingsenhetens arbete. Det är nu fullt bernannat med operativ chef och tre övriga
upphandlare. Det som är aktuelitjust nu är att skaffa kontroll över det aktuella läget beträffande
upphandLingar för de samverkande kommunerna. Det finnS en plan och en plattform för att arbeta
sig igenom de uppdrag som för närvarande finns, med en viss eftersläpning under hösten.
Bedömningen är att upphandlingsenheten kommer att vara i fas vid årsskiftet. Under 2014 ska den
politiska styrningen ses över och förbättras.

Fredrik Skog (v), Seija Ojala (s) och Vanja Leneklint (fpl) yttrar sig.

Ledningsutskottet tackar för informationen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign,
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§ 151 Dnr2013.0603.143

Projektansökan Sommar i Kulturreservatet, en förstudie till
Surviving Systems

Teatermaskinen ansöker om projektbidrag 60 000 kr från kommunen för genomförande av Sommar
i Kulturreservatet, en förstudie till Surviving Systems. En korrigerad budget har senare inkommit.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 142,
att bordlägga ärendet

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s), Vanja Leneklint (fpl), Carina Såndor (fpl), Rolf Andersson (c)
och Lars Andersson (s).

En ingående diskussion sker.

Ledningsutskottet beslutar

att ansökan ska kompletteras med en redogörelse om vad som genomförts i projektet

att ärendet därefter överlämnas till kommunstyrelsen för beslut
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§ 152 Dnr2013.0871.143

Projektansökan Sånger på finska för gamla och unga i Bergslagen

Teatermaskinen ansöker om projektbidrag för rubricerat musikprojekt.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s) och Rolf Andersson (c).

Rolf Andersson (c) yrkar bifall till ansökan.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla projektansökan under förutsättning att samråd skett med Samrådsgruppen för Finska
förvaltningsområdet innan konimunstyrelsens beslut

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 153 Dnr2013.0799.106

Den attraktiva regionen — förfrågan från länsstyrelsen att delta i
pilotprojekt

Länsstyrelsen i Västmanland har erbjudits möjligheten att delta med ett pilotprojekt i ett forsknings
och utvecklingsprojekt som Trafikverket startar under 2013 i samarbete med institutionen för
Arkitektur och samhälisbyggnad på KTH. Projektet löper under tiden 2013-20 16.
Projektet förutsätter samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta
och Norberg. Projektet leds av länsstyrelsen, men för att bli framgångsrikt krävs aktiv medverkan
från kommunerna, dels i pilotprojektets styrgrupp, dels i projektgruppen.
Länsstyrelsen ställer härmed formellt frågan om Skinnskattebergs kommun deltagande i
pilotproj ektet med proj ektstart september 2013 och proj ektavslut juni 2016.

Projektet ska belysa frågor kring hur nationell, regional och lokal nivå kan samarbeta och samplanera
så att infrastruktur och fysisk planering kan ske inför gruvetablering inom en tioårsperiod.
Länsstyrelsen står för den direkta kostnaden för deltagande i projektet och kommunerna deltar med
egen tid och resekostnaderna för deltagande i styrgrupp och projektgrupp. Beräknad tidsåtgång för
styrgruppen är 4-7 tillfällen per år och för projektgruppen 10-13 tillfiillen per år.

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

Seija Ojala (s) yrkar bifall till kommunens deltagande i pilotprojektet.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Skiimskattebergs kommun deltar i projektet under de angivna förutsättningarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 154 Dnr 2013.0714.106

Deltagande och medfinansiering i Bergsiagsakademin

Kommunchefen har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet.

1 syfte att skapa ett innovativt forum för utvecklingsfrågor, har Intresseffireningens Bergslaget
styrelse beslutat att, i samverkan med medlemskommunerna Avesta, Hedemora, Fagersta, Norberg,
Skinnskatteberg och Smedjebacken, genomföra ett antal arrangemang med fokus på Bergslagens
tillväxt, och med det långsiktiga målet att etablera en Bergsiagsakademi.

Första steget samt upptakten i arbetet med etablering av en Bergslagsakaderni sker genom att under
2014 genomföra en temadag i Avesta med fokus på tillverkningsindustrin i Bergslagen, och det andra
tillf11et under 2015 med annat tema.
1 projektet bergslagsakademin ingår att undersöka och identifiera formerna för det fortsatta arbetet
med bildandet av en Bergslagsakademi. Medfinansiering sker så att respektive kommun deltar med
10 000 kr per år för år 2014 och år 2015, totalt 20 000 kr. Därutöver bidrar kommunerna med
arbetstid, material och lokaler.
Intresseföreningen Bergsiaget deltar med motsvarande belopp.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Carina Såndor (fpl) och Fredrik Skog (v).

Lars Andersson (s) föreslår att kommunen deltar i Bergslagsakademin.

Ledningsutskottet beslutar

att Skinnskattebergs kommun deltar i projektet Bergsiagsakademin

att Skinnskattebergs kommun avsätter 10 000 kr per år 2014 respektive år 2015, totalt 20 000 kr

att Skinnskattebergs kommun bidrar med arbetstid, material och lokaler

att finansiering sker med utvecklingsmedel
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§ 155

Kommungemensamma mål

Dm- 2013.0014.001

De av kommunfullmäktige 2011-06-13, § 34, fastställda målen för 2012-2014 ska ses över och
eventuellt revideras.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2013-01-15, § 5,
att ordföranden lägger fram ett förslag till revidering av målen till nästa sammanträde med
ledningsutskottet den 19 februari

Ledningsutskottet beslutade 2013-02-19, § 27,
att fortsätta beredningsarbetet enligt ordförandens förslag

Ledningsutskottet beslutade 2013-03-26, § 53,
att fortsätta bereda ärendet på den planerade strategidagen 25 april 2013

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att en revidering av målen för innevarande mandatperiod inte görs
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§ 156 Dnr2013.0260.101

Angående politisk hantering och uppföljning av utvecklingsmedel

Det har, vid verkställandet av kommunstyrelsens beslut, uppstått oklarheter i tolkningen av
beslutet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet föreslog 2013-03-26 kommunstyrelsen besluta
att delegera beslutsrtten av alla utvecklingsmedel till KS lu
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur beviljade utvecklingsmedel ska hanteras
att tidigare beslut om hantering av utvecklingsmedel återkallas

Koinmunstyrelsen beslutade 2013-04-16, § 67,
att delegera beslutsrätten av alla utvecklingsmedel till KS Lu
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för hur beviljade utvecklingsmedel ska hanteras
att tidigare beslut om hantering av utvecklingsmedel återkallas

Kominunsekreteraren yttrar sig angående verkställigheten av beslutet att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram rutiner för hur beviljade utvecklingsmedel ska hanteras. Beslutet gäller endast senare
delen av hanteringen, det som sker efter att beslut fattats, och inte hela processen.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att uppdraget ska avse att ta fram rutiner för hur utvecklingsmedel ska hanteras

Justerandes Utdragsbestyrkande
sin.fr
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§ 157 Dnr2013.0260.101

Kommunstyrelsens delegationsordning — förslag angående
ärendetyp E

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2013-04-16, § 68, att lyfta ur ärendetyp El och
ärendetyp E NYTT ur förslaget till förändringar i delegationsordningen, för att återremitteras
till ledningsutskottet. 1 övrigt antogs förslaget till förändringar enligt upprättad tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottet beslutar

att ge ekonomichefen i uppdrag att utforma ett nytt förslag angående ärendetyp E
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§ 158

Sammanträdesschema 2014

Dnr 20 13.0932.006

Kommunstyrelsen har att årligen fastställa sammanträdesschema för nästkommande år,
Kommunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden fastställer sina respektive
scheman.
Förslaget till sammanträdesschema för 2014 rymmer, till skillnad från tidigare år, ett fullständigt
tidsschema för alla delar i ärendehanteringsprocessen.
Beträffande tidsplan med sarnmanträdesschema för boksluts- och budgetberedning, kommer den att
utformas separat och behandlas i särskild ordning.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna upprättat förslag avseende kommunstyrelse och utskott

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna upprättat förslag avseende kommunsfullmäktige
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§ 159 Dnr2013.0632.007

Svar på skrivelse från revisionen angående beslutsunderlag till
kommunfullmäktige

Komrnunchefen har upprättat ett förslag till svar på skrivelsen.

Ledningsutskottet har tagit del av svaret, som återgår till kommunchefen för fortsatt
handläggning.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign./4



Ski nnskaebr
i&Z3keymmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2013-09-17 Sid. 182

§ 160 Dnr2013.0633.007

Svar på skrivelse från revisionen angående Skinnskattebergs
kommun offentliga kontroll inom dricksvattenområdet

Kommunchefen har upprättat ett förslag till svar på skrivelsen.

Ledningsutskottet har tagit del av svaret, som återgår till kommunchefen för fortsatt
handläggning.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 161 Dnr2013.0099.101

Svar på övrig fråga angående ej verkställda beslut om
utvecklingsmedel

Vid kommunstyrelsens sammanträde 130618, § 140, påtalade Angelique Nyström (fpl) att det 2012
har avsatts 100 000 i utvecklingsmedel för förberedande arbete att ta fram nya detaljplaner och att
detta inte har verkställts. Vidare avsattes 2012 utvecklingsmedel om 200 000 kr för
översiktsplanarbete, men inga medel för 2013 har avsatts.
Ordföranden svarar att man ska titta på detta och återkomma.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 130903, § 157, meddelar Lars Andersson (s) att svar till
Angelique Nyström (fpl), kommer att lämnas vid ledningsutskottets nästa sammanträde.

Lars Andersson (s) meddelar att frågan är överlämnad till sektorchef teknik och service, som ska
återkomma med en tjänsteskrivelse i frågan.

Ledningsutskottet beslutar

att frågan tas upp för att besvaras vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2013

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 163 Dnr2013. 0093.002

Delgivningar

Arbetsmarknadsdepartementet
130827 Meddelande om Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till
kommunema/Dnr 20 13.0836.133

Länsstyrelsen i Västmanlands län
130624 Tillstånd till ingrepp i fornlämning 57:1, Svarvarbo 1:6, Skinnskatteberg socken och
kommun

Komniuninvest
130829 Meddelande om publicering av rörelseresultat för sta halvåret 2013/Dnr 2013.0185.106

Migrationsverket
130905 Meddelande om beslut om tilldelning, boende asylsökande

Skinnskattebergs kommun
130819 Redovisning av halvårsutfall samt prognos för statsbidrag nationella minoriteter/Dnr
2013 .0207. 132

Ledningsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sln.,4
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§ 162 Dnr2013.0859.112

Entledigande från uppdrag som särskilt förordnad vigselförrättare
— information

Beslut från Länsstyrelsen har inkommit att bevilja Leena Berglunds, Skinnskatteberg, begäran om
entledigande från uppdraget från och med 20 13-09-02.

Utskottet noterar till protokollet att förfrågan till nye kommunchefen bör göras i första hand.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet

Sammanträdesprotokoll

2013-09-17 Sid. 186

§ 164

Övriga frågor

Dnr 2013.0099.101

Carina Såndor (fpl) ställer en fråga om den enkät som nyligen skickats ut till alla medborgare.

Ledningsutskottet beslutar

att till nästa sammanträde kalla sektorchef näringsliv och utveckling för att besvara frågor kring
enkäten

Carina Såndor (fpl) ställer frågan om Lärcenters nya placering i biblioteket innebär att det endast
finns en datorpiats eller om man tänkt iordningsställa flera.
Ordföranden avser att kontakta sektor kultur och fritid för besked.


