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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 22 oktober 2013 kl. 08.30-17.00

Beslutande Lars Andersson (s), ordf
Fredrik Skog (v), vice ordf
Seija Oj ala (s)
Carina Såndor (fp1), § 166-172
Rolf Andersson (c)
Vanja Leneklint (fpl), tjänstgörande ersättare §173-189

Övriga deltagare Karin Lindström (mp), ersättare, § 166-171
Marie Wennerström, beredskapssamordnare, § 167-170
Veine Eliasson, bredbandssamordnare, § 171
Linda Ahlsén, personaichef, § 175-177
Mikael Eriksson, ekonomichef, §183-1 85

( Leena Berglund, kommunchef
Nima Poushin, tillträdande kommunchef
Agneta C. Lundberg, kommunsekreterare

Utses att justera: Rolf Andersson (c)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 28 oktober 2013 kl.8.30

Underskrifler:

Sekreterare .. Paraaf
Agneta C. Lundberg §166-189

Ordförande
Lars Andersson

Justerande . : ...
Rolf dersson
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§ 166 Dnr2013.0139.510

Information från landstingets kollektivtrafiknämnd

Ordffirande Tommy Levinsson (s), förvaltningschef Maria Linder och trafilcplanerare Lisa Ulander
från kollektivtrafiknämnden informerar om sin verksamhet. Skinnskattebergs kommun har deltagit i
projektet “Mer koll” och har även överlåtit till myndigheten planeringen av kommunens skolskjutsar
från och med höstterminen 2014.

( Förvaltningschefen redogör för bildandet av kollektivtrafiknämnden 2012-01-01 Organisationen gås
igenom. De gamla bolagen finns nu i VL-koncemen som lyder direkt under landstingsstyrelsen.
Företagsservice är något nytt som ska utveckla kollektivresandet. Linejnätet.2014 är en kraftfull
satsning på mer trafik, med en förstärkning vid högtrafik, bättre helgtrafik, mindre neddragningar
sommartid, styva tidtabeller (tidtabellen ser lika ut, alltid samma minut på timme). Det satsas 21 mkr( på detta. Direktbuss 880 Skinnskatteberg-Västerås räknas som regional linje. Man ska från nämndens
sida fundera på 880 för framtidens utbud; var tar nämndens åtagande slut och var börjar kommunens
åtagande. 1 planen 2020 är det satt 60 min från alla orter till Västerås.
Kollektivtrafikberedningen tjänstgör inför varje nämndsamrnanträde, och länsdelssamråd sker vår
och höst. Ekonomichefsmöte äger rum ijanuari.
Beträffande skolskjutsama visade Mer koll-projektet på förutsättningar och möjligheter att
samplanera inom FNS (Fagersta, Norberg, Skinnskattebergs kommuner

Frågor ställs och besvaras av förvaltningschefen och ordföranden.

Ledningsutskottet tackar för informationen.

(

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 167 Dnr2013.1059.017

Information!utbildning för krisledningsnämnden

Ledningsutskottet genomför en informations-/utbildningsinsats under ledning av
beredskapssamordnaren.

(

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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20 13-10-22

Dm- 2013.1060.023

Den nye kommunchefen hälsas välkommen

Nuvarande kommunchef Leena Berglund avgår med pension och slutar sin anställning den 25
oktober. Ny kommunchef är Nima Poushin som hälsas välkommen av ledningsutskottets tillika
kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes Utdragsbestyrkande
si4/
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§ 169 Dnr2013.0754.168

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 — rapport

Den 1januari 2011 trädde en ny föreskrift från Myndigheten för samhälisskydd och beredskap
(MSB) i kraft. Den ställer krav på nya rutiner kopplade till handläggandet av kommuners och
myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).

Beredskapssamordnaren avger vid sammanträdet rapport över kommunens redovisning i enlighet
( med MSBFS 2010:6.

( Beredskapssamordnaren föredrar ärendet och överlämnar skriftlig rapport av det som redovisats till
länsstyrelsen.

Enligt myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om kommuners och landstings
risk- och sårbarhetsanalyser (20 10:6) 8 §, ska de sistnämnda regelbundet följa upp sin analys och
rapportera uppföljningen till länsstyrelsen respektive socialstyrelsen samt till myndigheten för
sarnhällsskydd och beredskap. Rapportering ska ske senast den 15 september årligen.

Ledningsutskottet beslutar

lägga rapporten till handlingarna

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 170 Dnr2013.0113.189

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap — rapport

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings uppgifter inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och “Kommunöverenskommelsen”, ska en årlig
uppföljning göras. Syftet med uppfciljningen är att samla in nationell statistik från kommunerna, att
ge ett underlag för kommunernas och länsstyrelsens uppföljning av verksamheten samt att besvara
regeringsuppdrag när det gäller användningen av anslag 2:4 Krisberedskap. En del av materialet

( läggs in i databasen IDA och i rapporten “Oppna jämförelser”.

Beredskapssamordnaren avger vid sammanträdet rapport över kommunens redovisning i enlighet
med detta.

(
Myndigheterna följer upp hur anslaget för krisberedskap har använts av kommunerna.
Beredskapssamordnaren har från Skinnskatteberg redovisat för 2012 lokalhyra, lön, kostnader för
samverkan lokalt och regionalt, övning och utbildning samt administration Man vill också veta hur
viktigt anslaget är fbr kommunen för att fullgöra sin uppgifter inom området. För Skinnskattebergs
del är anslaget ytterst viktigt för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s).

Ledningsutskottet beslutar

lägga rapporten till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 171 Dnr2013.0537.036

Bredbandsstrategisk handlingspian för Skinnskattebergs
kommun

Kommunfullmäktige beslutade 20 12-11-19, § 94, angående it-infrastruktur i kommunen, bland
annat att en bredbandsstrategisk handlingspian ska tas fram.

Förslag till bredbandsstrategisk handlingsplan för Skinnskattebergs kommun finns nu upprättad och
ska beslutas av fullmäktige.

( Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 101
förvaltningen gör en ny bearbetning av förslaget till ledningsutskottets sammanträde

den 13 augusti 2013

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet. Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige
utarbetat ett förslag till strategi för bredbandsutbyggnad inom Skinnskattebergs kommun.
Härvid betonas vikten av att handlingsplanen ska utgöra grunden för arbetet med
bredbandsutveckiingen i kommunen. den ska också utgöra kommunens underlag i det utökade
projektet “Tillgänglighet till hållbar IT”, inom ramen för projektet “Digital Agenda fdr Västra
Mälardalen”.

En ingående diskussion sker.

1 ärendet yttrar sig därvid Lars Andersson (s), Carina Såndor (fpl), Karin Lindström (mp), Fredrik
Skog (v), Seija Oj ala (s) och Rolf Andersson (c).

Kommunchefen och tillträdande kommunchefen yttrar sig.

Ledningsutskottet beslutar

det operativa arbetet fortsätter i mån av resurser

förvaltningen till utskottets nästa sammanträde den 26 november tar fram en översiktlig plan
som krävs som underlag i projektet “Tillgänglighet till hållbar IT/Digital agenda för Västra
Mälardalen”

förvaltningen tar fram en mera långsiktig handlingspian enligt fullmäktiges uppdrag och som
även ska innehålla beräknade kostnader och förslag till finansiering

Justerandes Utdragsbestyrkande
n1
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§ 172 Dnr2013.0982.036

Tillgänglighet till hållbar IT — projekt

Enligt ordförandebeslut daterat 20 12-09-24 ska Skinnskattebergs kommun delta i projektet Digital
agenda för Västra Mälardalen, och ansökan lämnades samma dag till ERUF Mål 2 Ostra
Mellansverige. Projektet är ett strategiskt och strukturerat samarbete för utbyggnad av robust
bredband i de samverkande kommunerna. Projektet är i linje med kommunens planer och mål vad
gäller bredbandsutbyggnad.

( Beslut har 20 12-12-11 utfärdats av Strukturfondpartnerskapet Ostra Mellansverige, som innebär att
detta är ett av f’ra beviljade projekt som tillsammans fr 6,8 mkr i EU-stöd.

Ordföranden avger 201 3-02-05, § 15, rapport angående detta, och kommunstyrelsen beslutade då
att medel till projektet tas från kontot ej nyttjade utvecklingsmedel med kr 90 300 för år 2013 och
med kronor 10 000 för 2014.

Det är nu aktuellt med en utökning av projektet med ett delprojekt benämnt Tillgänglighet till
hållbar IT. Samtliga kommuner i länet kommer att bli delaktiga i detta. För de 75 000 kr som blir
Skinnskattebergs medfinansiering, erhålls en kartläggning av täckningskontrollen på mobilnäten
samt att kommunen tar del av de övriga tretton aktiviteterna som beskrivs i ansökan.

Kommuncheferi föredrar ärendet.

Ledningsutskottet beslutar föres’å kommunstyrelsen

anslå 75 000 1cr till projektet “Tillgänglighet till hållbar IT”

(

Sammanträdet ajoumeras för lunchpaus.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sig
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Sammanträdet återupptas

§ 173 Dnr2013.100l.101

Ansökan om utvecklingsmedel för fortsatt arbete med ny
översiktsplan

Sektorchef teknik och service anhåller i en tjänsteskrivelse om anslag för fortsatt arbete med ny
översiktsplan. 1 dagsläget är totalkostnaden för innevarande år 286 447 kr i konsuitkostnad och

( 23 332 kr i övriga kostnader (tryck, utställning, annonsering, möten etc.). Fortsatt arbete under 2013
beräknas kosta 50 000 kr i konsuitkostnad och 10 000 kr i egna kostnader, summa 60 000 kr. För
processens slutförande under 2014 budgeterar konsulten 32 239 kr och för egna kostnader budgeteras
10 000 kr (främst tryckkostnader).

0
1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Rolf Andersson (c), Vanja Lenek.lint (fpl)
och Seija Ojala (s).

Fredrik Skog (v) yrkar att kostnaden tas ur APA-medlen för innevarande år och resten i budget för
2014.

Ledningsutskottet beslutar

att anslå 370 000 kr till det fortsatta arbetet med översiktsplanen för 2013 att tas från kontot AFA
medel

att beräknade kostnader för slutförandet 42 239 kr tas med i budgeten 2014

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigQ
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§ 174 Dnr.2012.0011.106

Översyn av regler för kostnadsfördelning, NVU — rapport

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04 § 186, enligt ledningsutskottets förslag
att en tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan
de tre medlemskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, avseende den totala
kostnadsfördelningen inom förbundet
att tjänstemannagruppen ska bestå av kommuncheflkanslichefer samt ekonomichefer
från respektive kommun

gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar senast den 1 april 2013

Ordföranden kommer vid utskottets sammanträde att avge en rapport i ärendet.

(
Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-11-20, § 169, föreslå konimunstyrelsen
att en tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan
de tre medlemskommunerna avseende den totala kostnadsfördelningen inom förbundet

tjänstemannagruppen ska bestå av kom.rnuncheflkanslichefer samt ekonomichefer
från respektive kommun
t gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar senast den 1 april 2013

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-04 § 186, enligt ledningsutskottets förslag
en tjänstemannagrupp tillsätts med uppgift att se över kostnadsfördelningen mellan

de tre medlemskommunerna avseende den totala kostnadsfördelningen inom förbundet
att tjänstemannagruppen ska bestå av kommunchef/kanslichefer samt ekonomichefer
från respektive kommun
g gruppen ska komma med eventuella förslag till förändringar senast den 1 april 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013-05-07, § 93,
frågan diskuteras i partierna för att sedan åter lyfias på ledningsutskottets

( kommande möte

Ordföranden rapporterar från KSO-gruppen (kommunstyrelseordförandegruppen) om att en
genomlysning av NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförbund) planeras att genomföras 2014.
Utskottet konstaterar att tjänstemannagruppen har utfört sitt uppdrag genom att i maj månad ha
lämnat en rapport till KSO-gruppen.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

g tj änstemannagruppens uppdrag enligt kommunstyrelsens beslut 2012-12-04, § 186 är slutfört
att ärendet därmed avslutas

Justerandes Utdragsbestyrkande
san
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§ 175 Dnr2013.1061.017

Rapport från personaichefen

Personaichefen avger rapport angående rekrytering och tillsättning av vikarierande personaichef,
genom att beskriva processen i tillsättningen.

( 1 övrigt rapporteras att sektorchef vård och omsorg anställt en ny enhetschef för IFO (Individ- och
familjeomsorg) som börjar sin anställning den 7januari 2014 då nuvarande befattningshavare går i
pension.

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar

jägga rapporten till handlingarna

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 176 Dnr2013.0997.101

Rutin för “efter samråd” före beslut enligt kommunstyrelsens
delegationsordning

Enligt koimnunstyrelsens beslut 2012-10-30, § 151, uppdrogs till förvaltningen att verkställa
översyn och upprättande av rutiner och dokument enligt upprättat tjänstemannaförslag. Punkt 4 är
att en rutinbeskrivning ska upprättas för hur “efter samråd” ska ske innan beslut tas enligt
delegationsordningen.

Förslag till rutin finns nu upprättad och ska beslutas av kommunstyrelsen.

C 1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Vanja Leneklint (f1), Seija Ojala (s), Fredrik Skog (v) och
Vanja Leneklint (fpl).

Lars Andersson (s) föreslår att det ska finnas en möjlighet för politikerna att delta i processen vid
tillsättning av sektorchef/avdelningschef och att detta samråd ska dokumenteras.

1 anslutning till detta ärende tar ordföranden upp en diskussion om förvaltningschefsbegreppet.

Personalchefen yttrar sig.

Fredrik Skog (v) anflir att samråd inte är detsamma som information.

Lars Andersson (s) föreslår ett förtydligande av texten i rutinbeskrivningen med “att delegaten
informerar och för dialog med den part som ska samrådas med”
Han föreslår vidare ett tillägg i beslutet, att före delegationsbeslut av kommunchefen om tillsättning

( av tjänst som sektorchef/avdelningschef, enligt delegation P 8, ska personalutskottet utse tre
ledamöter att delta som intervjugrupp vid urvalet av kandidater.

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ett förtydligande av texten i rutinbeskrivningen görs med “att delegaten informerar och för
dialog med den part som ska samrådas med”

fl före delegationsbeslut av kommunchefen om tillsättning av tjänst som
sektorcheflavdelningschef, enligt delegation P 8, ska personalutskottet utse tre ledamöter att delta
som intervjugrupp vid urvalet av kandidater

att i övrigt fastställa rutinen enligt upprättat förslag

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 177 Dnr2013.l062.023

Tillsättning av ny sektorchef teknik och service

Personaichefen redogör för rekryteringsarbetet avseende sektorchef teknik och service.

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

1 diskussionen som följer framförs synpunkten att denna rekrytering bör föregås av en noggrann

( förberedelse avseende profilbeskrivning och vilka kompetensbehov kommunen har, och att
personalutskottet bör diskutera detta ingående, samtidigt som det finns sju sökande att ta ställning
till.

( Ledningsutskottetlpersonalutskottet beslutar

att ordföranden kallar ledningsutskottet/personalutskottet till sammanträde onsdagen den 6 november
kl. 08.15 inf& tillsättning av sektorchef teknik och service

att notera till protokollet att fastighetschefen är tillförordnad sektorchef för teknik och service tills en
ny chef tillträder i mars-april 2014

(

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 178 Dnr2013.0932.006

Sammanträdesschema 2014

Kommunstyrelsen har att årligen fastställa sammantriidesschema för nästkommande år,
Kommunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden fastställer sina respektive
schema.
Förslaget till sammanträdesschema för 2014 rymmer, till skillnad från tidigare år, ett fullständigt
tidsschema för alla delar i ärendehanteringsprocessen.

( Beträffande tidsplan med sammanträdesschema för boksluts- och budgetberedning, kommer den att
utformas separat.

Nytt förslag till sammanträdesschema och arbetsordning och sammanträden 2014 samt tidsplan för
boksiuts- och budgetarbete 2014 är under arbete och kommer att föreläggas utskottet vid
sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-09-17, § 158, föreslå kommunstyrelsen
godkänna upprättat förslag avseende kommunstyrelse och utskott

Ledningsutskottet beslutade vidare föreslå kommunfullmäktige
godkänna upprättat förslag avseende kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-08, § 177,
att återremittera ärendet till ledningsutskottet för ytterligare beredning

Kommunsekreteraren föredrar ärendet och kommenterar arbetsordning och sammanträden 2014
samt tidsplan för boksiuts- och budgetarbete 2014. Materialet har varit utsänt per e-post.

c
Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna förslaget till arbetsordning och sammanträden 2014 för kommunstyrelsen och utskott

godkänna förslaget till tidsplan för boksiuts- och budgetarbete 2014

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

godkänna förslaget till sammanträden för komrnunfullmäktige 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 179 Dru 2013.

Underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen — justering

Tidigare beslutat underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen, 20 12-10-30, § 135
ska justeras med anledning av personalförändringar, enligt det som följer.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att kommunchefNima Poushin, ekonomichef Mikael Eriksson, redovisningsekonom Agneta Lind
eller ekonom Bibbi Nylander, att två i förening eller var för sig i förening med assistent Birgitta
Karlsson underskriva anvisningar å kommunens bankräkningar och plusgirokonton

att redovisningsekonom Agneta Lind och ekonomichef Mikael Eriksson var för sig eller genom
ombud ska anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol

att kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) och förste vice ordföranden Fredrik Skog (v)
båda tillsammans eller var för sig i fbrening med kommunchefNima Poushin, ekonomichef Mikael
Eriksson och sektorchef teknik och service Arne Hjorth underteckna följande handlingar —

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, f?rsäljning, gåva och mottagande av
gåva avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal, övriga handlingar i
ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där kommunen är part,
skuidförbindelser å lån som upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden
fullmäktige beslutat om

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att fastställa underskriftbemyndigande enligt förslag

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 180 Dnr2013.0752.003

Utvärdering av “Arvodesreglemente för förtroendevalda”

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 58, ska utvärdering av tillämpningen av
reglementet göras efter år 2012. Reglementet har då varit i bruk under ett kalenderår. En rapport
angående den praktiska tillämpningen överlämnades till ledningsutskottet 2013-02-19, och utskottet
beslutade att ett förslag till förändringar skulle arbetas fram.
Förslaget har nu varit på remiss till de politiska partierna, och ett remissvar har inkommit.
Det föreligger även ett ändringsförslag från förvaltningen som avser en punkt i förslaget till
förändringar.

( Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2012-12-11, § 186,
kommunsekreteraren lämnar en skriftlig rapport angående den praktiska tillämpningen av

reglementet till utskottets sammanträde den 19 februari 2013, samt
ärendet därefter överlämnas som remiss till de politiska partierna

Ledningsutskottet beslutade 20 13-02-19, § 30,
att kommunsekreteraren framlägger ett förslag till förändringar i Arvodesreglementet till
ledningsutskottet den 23 april 2013

Ledningsutskottet beslutade 2013- 8-13, § 131,
att förslaget överlämnas på remiss till de politiska partierna i kommunen för yttrande
att remissyttranden ska vara kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2013

Ordföranden redogör för inkommet gemensamt remissyttrande från folkpartiet liberalerna,
centerpartiet och moderata samlingspartiet. Förändringarna är positiva och man yrkar bifall till
förslaget till förändringar.

( Ordföranden förtydligar att förslaget till förändringar avser § 1, §3 och §4 i arvodesreglementet, och
att det i övrigt är oförändrat.

Kommunsekreteraren föredrar ändringsförslag angående förslaget gällande § 4c) och 4g) i
reglementet.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kominunfullmaktige

att godkänna förslag till förändringar i “Arvodesreglemente för förtroendevalda’ §1, §3, och §4
att godkänna upprättat ändringsförslag angående förslaget gällande § 4c) och 4g) i reglementet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 181 Dnr2013.1063.101

Hemsda för förtroendevalda

1 ordförandeberedningen till dagens sammanträde enades man om att ta upp frågan om hemsida fbr
förtroendevalda till diskussion.

( Lars Andersson (s) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utforma ett diskussionsunderlag om
hur en hemsida för fcfrtroendevalda skulle kunna utformas och hur en sådan skulle kunna användas
som webbplats för politikerna i kommunen.

( Ledningsutskottet beslutar

ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett diskussionsunderlag om hur en hemsida för
fcrtroendevalda skulle kunna användas som webbplats för politikerna i kommunen

tt förslaget lämnas till ledriingsutskottets sammanträde den 10 december 2013

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 182 Dnr2013.1042.l79

Projektering av ny räddningsstation

Sektorchef samliällsskydd och beredskap inkommer till utskottets sammanträde med en
tjänsteskrivelse i rubricerat ärende.

C En tjänsteskrivelse angående ny räddningsstation har inkommit från sektorchefen för samhälisskydd
och beredskap. Räddningsstationen är idag inte funktionell som bas för de behov och uppdrag som
räddningstjänsten förväntas klara av. Det finns behov av en räddningsstation som är större än den
nuvarande och mera ändamålsenligt planerad för 24 personer, från parkering och vagnhall till
personalutryninien Det behövs även plats för sju fordon, f’ra släpfordon och en båt-trailer i en
tempererad vagnhall. Alternativa lösningar presenteras i form av ombyggnad alternativt tillbyggnad
av den nuvarande räddningsstationen, nybyggnad eller tillbyggnad till annan befintlig byggnad.
Förslag till beslut är att inleda projektering av nyn räddningsstation som uppfyller både tekniska och
personalfunktionella behov, med en placering som möjliggör att kraven för inryckningstid kan hållas.

Ordföranden ser skrivelsen som en komplettering till det som finns som förslag till
budgetberedningen, att anslå 250 000 kr till projektering.

Ledningsutskottet beslutar

fl notera informationen till protokollet

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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20 13-10-22

§ 183 Dnr 2013.0028.042

Delårsbokslut per 2013-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2013-08-3 1 har upprättats och ska godkännas av kommunfbllmäktige.

Ekonomichefen redogör för de problem som uppstått i ekonomisystemet och som föranlett
att arbetet med att ta fram delårsbokslutet till dagens utskottssammanträde är fZrsenat . Åtgärder är
vidtagna för att komma tillrätta med problemet, och delårsbokslutet kommer att levereras direkt till
kommunstyrelsens sammanträde den 12 november.

Ledningsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 184 Dnr2013.1029.041 KS
Dnr 2013.0364.400 MBN

Budget 2014 för miljö- och byggnadsnämnden

Förslag till budget 2014 for miljö- och byggnadsnämnden har upprättats och ska beslutas
av konimunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har i beredningen till fullmäktige att avge yttrande angående budgeten.
Förvaltningschefen inicommer till utskottets sammanträde med en tjänsteskrivelse i ärendet.

Tidkgare behandling av ärendet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-10-04, § 64, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till budget

Ordföranden redogör för ärendet. Ett nytt underlag till budgeten har lämnats av ordföranden för
miljö- och byggnadsnämnden som tillägg till det underlag som lämnades till budgetberedningen den
6 september. Materialet delas ut.

Utskottet konstaterar att det nu inkomna budgetunderlaget visar på en utökning från det tidigare
underlaget med 313 000 kr.

Ledningsutskottet beslutar

notera till protokollet att det inkomna budgetunderlaget visar på en utökning från det tidigare

( underlaget med 313 000 kr

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 185 Dnr2013.0566.042

Budget 2014 och plan 201 5-2016 för Skinnskattebergs
kommun

Förslag till budget 2014 och verksamhetspian 2015-2016 för Skinnskattebergs kommun har
upprättats och ska beslutas av kommunfullmäktige.

( Ekonomichefen har upprättat ett förslag till budget 2014 som bygger på de korrigeringar som
budgetberedningen tagit ställning till vid sitt sammanträde den 6 oktober. Materialet kompletterar det
tidigare utsända Rirvaltningens förslag till budget 2014.

Ledningsutskottet beslutar

g en bearbetning i syfte att formulera budgetberedningens förslag på sedvanligt sätt ska göras av
förvaltningen och ordföranden inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 november

i övrigt till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till budget 2014 kompletterat med
förslaget till korrigeringar

c

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 186 Dnr2013.0018.017

Aktuell information från kommunchefen

Alctuell information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med ledningsutskottet.

Ingen särskild information ges på denna punkt vid dagens sammanträde.

0

c

(

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 187 Dnr2013.1064.101

Planeringsdag för ledningsutskottet

Ordföranden föreslår att utskottet inom kort genomför en planeringsdag tillsammans med den nye
kommunchefen.

( Ordföranden föreslår, efter att ha haft underhandskontakter med utskottets ledamöter och ersättare,
att en heldag för planering med utskottet genomförs måndagen den 11 november.

Ledningsutskottet beslutar

0
att genomföra en planeringsdag den 11 november

0

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 188 Dnr2013 0093.002

Delgivningar

Förbundet Agenda 21
131009 Kallelse till höststämma den 28 oktober 2013 i Västerås/Dnr 2013.0963.101

Hallstahammars kommun
131011 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-09-30, § 106 Bildande av

( kommunalförbund fr avfallshanteringldnr 2013.0501.106

Landstinget Vastmanland
121002 Minnesanteckningar från kollektivtrafikberedningen 2013-09-23 /

Dnr 2013.0060.106
131010 Minnesanteckningar från kollektivtrafikmyndigheten (KTM) från
länsdelssarnråd 2013-09-10

Lansstyrelsen Västmanlands län
130927 Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 20 14-2025!
Dnr 20 13.0964.539

Regionförbundet Örebro
131009 Inbjudan till dialogmöte om Länstransportplan 2014-2025fDnr 2013.1002.319

Skinnskattebergs kommun
131004 Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde
131009 Mirinesanteckningar från brottsfdrebyggande rådet 2013-09-10/
Dm- 2013.1009.106

Stockholms läns landsting
131001 RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet, regional dialog om
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, dess aktualitet och
användbarhetfDnr 2013.0977.141

(
Ledningsutskottet beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

H-&zE



Ski nnska1’
Ifmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2013-10-22 Sid. 213

§ 189 Dnr2013.0099.lO1

Övriga frågor

Lars Andersson (s) väcker frågan om ansvarsförhållanden i förvaltningen visavi miljö- och
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Frågan gäller kommunchefens styrning av det kommunövergripande arbetet, om detta har
förändrats så att det inte längre gäller miljö- och byggnadsfcirvaltningenl-avdelningen när

( kommunchefen inte längre är den förvaltningens chef.

Huruvida den nyligen tillförordnade fdrvaltningschefen är underställd kommunchefen eller miljö-
och byggnadsnämnden behöver klargöras.

( När det gäller miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden och överfcirmyndarverksamheten har
ordningen varit att personalen är underställd kommunchefen och nämndenlmotsvarande är ansvarig
för sakfrågorna. När det gäller miljö- och byggnadsnämnden har jävsfrägan särskilt beaktats.

En ingående diskussion sker.

Tillträdande konimunchefen önskar antecknat till protokollet att frågorna “Kan jag utfärda direktiv
till miljö- och byggnadsnämndens förvaltningschef som för alla övriga chefer?”, och “Hur ska jag
göra tills ansvarfbrhållandena är utredda?” besvaras.

Vanja Leneklint (fpl) föreslår att svaret på detta ska vara att befattningsbeskrivningen för
kommunchefen ska gälla liksom de grunder han är anställd på och att oklarheter ska redas ut.

Ordföranden ställer frågan om utskottet kan besluta enligt Vanja Leneklints (fpl) förslag,
och finner frågan med ja besvarad.

(

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar

att befattningsbeskrivningen för kommunchefen ska gälla liksom de grunder han är anställd på och

( att oklarheter ska redas ut

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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