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Utses att justera:

Plats och tid

Underskri fler:

SammantrdesprotokoIl

2013-11-26 Sid, 217

Stora sammantriidcsrummet, Koinmunhuset den 26 november 2013 kl 0830—11 .45

Fredrik Skog (v), vice ordf
Seija Ojala (s)
Rolf Andersson (c)
Karin Lindström (fpl), tjinstgörande ersiItarc
Vanjn Leneklint (fpl), ljinstgörande ersiittare

Jan Jidcr, sekiorcliefnirings1iv och utveckling, 196-197
Vcinc Eliassoji, brecibaudssamordnare, § 196
Bo Björn, vik persona1chef § 1 98-199
Ninia Poushin, kommuiichef

Agneta C. Lundberg, kommunsekreterare

Rolf Andersson (c)

Personal— och kansliavdelningen den 2 december kl. 08.15

cLth

»
“

“‘---

Fredrik Skog __—‘

Rolf ndersson

Delegationsbeslut:

§ 194 Ärendetyp E13 I3okRiringsmissig avskrivning av fordran

§ 99 Ärendetyp P7 Inrittande, indragning och indring av tillsvidarctjinst

§ 209 Ärendetyp El 5 Utdelning av medel från donationer och fonder

Sekreterare

OrdlZirande

Juswrande

Paragraf § 192-210



Skinnskattebergs

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrel sen
Ledningsutskottet 2013-11-26 Sid. 218

§ 192 Dnr2013.0385,008

Ansökan om bidrag för väg till Stora Kedjens båtpiats

Stjfirnviks l3ygdefi5rcning har inkommit med en ansökan om bidrag mcd 25 000 kr för att bygga
en kort tillfartsväg från väg 250 till den sä kallade ‘‘Kajen” vid Stora Kedjen intill fastigheten
l3ockhammar 2:1.
Ett yttrande frän sckwrchcf kultur och fritid finns upprättat.

1 ärendet yttrar ig Rolf Andersson (c), Karin Lindström (mp), Seija Ojala (s) och Fredrik Skog (v).

Utskottet konsinierar att det i ansökan framförs synpunkter som berör ett flertal aktörer förutom
bygdeföreningen.

Lediiingsutskottcl beslutar

g ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Stjiimviks bygdeförening för en ingäende dialog i frägan

jg ärendet kommer äter till ledningsulskottets sammanträde den 18 februari.

Justerandes Utdragsbestyrkande



Ski n nskattbrgs
lrninun

Sammantradesprotokoll
Kornrnunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 13-1 1-26 Sid. 219

§ 193 Dnr 2013.

Budgetuppföljning per 2013-1 0-31 med årsprognos

fludgeluppföljning per 2013—10—31 med firsprognos finns upprLittad.

Kommunc hefen föredrar ilrendet.

1 iirendet yurar sig Scija Ojaln (s) och Karin Lindström (mp).

Ledningsulskotlet I)esItItnr förcs1i koniiiitizistyrclsen

ligga buclgetupplZ5ljningen liii handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.- ‘—



S km nskattebérgs
önTun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrcisen
Ledningsutskottet 2013-1 1-26 Sid. 220

§ 194 I)nr2013.1192045

Avskrivning av fordringar

Förslag till avskrivning av fordringar finns upprättat och ska enligt kommunstyrelsens
dclegationsordiiinn Fl 3 Bokföringsmässig avskrivning av fordran, beslutas av
ledningsutskottet.
En tjiinstcskrivclse i ärendet finns uppriittad.

Genomgång av fordringar som ej kunnat drivas in eller som bedöms som osäkra har gjorts.
Förteckning över dessa har upprättats och ekonomichefen föreslår att fordringarna
bokföringsmässigt avskrivs i 2013 års bokslut.
Fordringar på privatpersoner uppgår till 419 561 kr och hordringar på fördag till 153 677 kr.

Lcdiiiiisiitskottct hc%Lutar

att bokföringsmässig avskrivning av fordringar görs i 2013 års bokslut mcd totalt 573 238 kr

att dci vid ledningsutskottcts nästa sammanträde den 9januari görs en redovisning av \:i1ki sorts
avgifter som avskrivs och storleken på dessa



Skin nskattebergs
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SammantradesprotokoN
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2013-1 1-26 Sid. 221

§ 105 Dnr20131090.002

Underskriftbemyndigande för kommunstyrelsen —justering

Tidigare beslutat underskriftbemyndiganclc rör kommunslyrelsen 2013—11-12, § 2()3,
ska justeras pt grund av personaHZirindringar,
En tjiinslcskrivclse i rendct finns upprittad.

Ledningsutskottct beslutar föres1i kornniunstrelscii

jJ godkinrm uppriI1a1 ftirslag till underskriflbemyndigande fr koirtnninstyrelscii
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Sammantradesprotokoll
Komununstyrelsen
Ledningsutskottet 2013-1 1-26 Sid. 222

196 Dnr2013.1219.036

Arbetspian för bredbandsutbyggnad

Enligt ledningsutskottets beslut 2013—10—22, § 171, ska förvaltningen till dagens samiuanträde ta
fram en översiktlig ilan Som krävs soni underlag i projektet ‘Tillgänglighet till hållhar il/Digital
agenda för Västra Mälardalen”.
En tjänsteskrivelse mcd 1irslag till plan finns nu upprättad.

Seklorelief näringsliv och utveckliiig och brcdbandssamerdnaren föredrar ärendet,

Kommunc hefen yttrar sig.

1 ärendet yltrar sig Karin Lindström (mi), Vanja Leneklint (tl), Rolf Aiidersson (c), Fredrik Skog
(v) och Seija Ojala (s).

Vanja Leneklint (fpl) m.fi anser att regelbunden information ska ges i 0222:aii om
bredbanclsutvecklingen.

Letlnitigsutskottet beslutar föreshi lcornmuiistyrelsen

att fastställa Arbetspian Rir bredhandsuthyggnad

rJusterandes [ Utdragsbestyrkande

__



Sinnskatebergs
minun

Kornrnunstyrelsen
Lcdiiingsutskottct

§ 197

Sammanträdesprotokoll

2013-11-26

Dnr 2013.

Sid, 223

Frågor kring enkät från Finska Förvaltningsområdet

Carina Såndor (fjil) har 2013—09—17, § 164, sii1It en övrig fråga om den enkii som nyligen skickats
ut till alla konimuniiivånarc. Ledningsutskurtet beslutade då ati till utskottets kommande
sammanirjitle kalla sektorclief nirinusliv och utveckling för att besvara frågor kring enkilten.

SckiorchcfniringsIiv och utvcckling informerar i ärendet och besvarar frågor, lEnkätsvarcn
sammanställs nu av en extern aktör och resultatet viinlas bli klart inom kort.

Ledningsiitskottet l)eslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Sammanträdet ajotirneras för paus.



Sknnska1tebrgs
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Sammantradosprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2013-1 1-26 Sid. 224

Saniniantriidct återupptas.

§ 198 Dnr2013.1218,030

Uppföljning av sjukfrånvaro, rapport

Ledningsutskottet!pcrsonalutskotte behandlade 2013—03—26, § 46, en analys av sjukfrånvarun.
l’ersonalcliefen presenterade då en process i flera steg som ska gölla under 2013 som en metod för att
försöka få ned sjukskrivningstalel. Vid dagens samniantridc kommer en upplZiljning av
sjukfrånvaron att göras.
En tjiinsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Personal— och kanslichefim Föredrar ärendet.
Sjukfrånvaron har gått ned och går åt rätt håll, och den metodiska processen kan vara en bidragande
orsak till detta.

Ledningsutskotlut/personalut skottet anser att det är bra att frånvaroti gått ned men att man inte ska
nöja sig mcd detta utan bli ännu bättre. Utskottet vill i fortsättningen även att en uppskattning av
frånvaron i kronor räknat ska göras när man talar om sjuktal.

Ledningsutskottet/pcr.sonaltitskottct beslutar

lägga rapporten till handlingarna

[Justerandcs JiTdragsbcstyrkande
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Sammantraclesprotokoll
Kommunstyrcisen
Ledningsutskottet 2013-11-26 Sid. 225

§ 199 Dnr 2013.

Tillsattning av sektorchef vård och omsorg samt barn och
utbildning — samråd

Komunstyre1sen har i dclegationsordningen gett kommuiichefcn rätten att besluta om tillsättning
av tjänst som sektorchel7avdelninesclief.
Enligt delegationsordningen P 8 Anställning, ska samråd ske med
ledningsutskotiet/personalutskottet Rire beslut om tillsättning.
Samrådet gäller tillsättning av sektorchef fir vård och omsorg samt barn och utbildning.

Kommunchefen föredrar ärendet. 1 Ian anser all befattningarna sektorchef värd och omsorg och
seklorchef barn och utbildning som nu båda innehas av en befhttningshavare, i fortsättningen ska
vara två heltidstjänster, medveten om att delta innebär en merkostnad.

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mp), Vanja Leneklint (fpl), Scija Ojala (s), Rolf Andersson (c)
och Fredrik skog (v),

En ingående diskussion sker.

Fredrik Skog (v) föreslår, med instämmande av Scija Ojala (s), Karin Lindström (mp), Vanja
Leneklint (fpl) och Rolf Andersson (c), att en sektorclief vård och omsorg ska tillsättas så fort som
möjligt, och att skolchefi någon form ska tillsättas men att kommunchefen utreder mer kring
tjänsten sektorche f barn och utbildning.

Lcdningsutskottel/personalutskottet beslutar enligt kommunstyrelsens delegationsordning P 7
Inriittan(1c, indragning och ändring av tillsvidaretjänst.

Leilningstitskottet/personalutskottet beslutar

att förvaltningen utlhrmar beslutsunderlag för att utöka tjänsten sektorchef vård och omsorg från
halvtid till heLtid

fö-1t snarast startar rekryteringen av sektorchef vård och omsorg

förvaltningen utreder innehåll och utformnirw av tjänsten sektorchef barn och utbildning

ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 9januari 2014

Justcrandcs JUtdragsbestyrkandc
sign>.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledninitsutskottet 2013-11-26 Sid, 226

§ 200 Dnr2013.1244.438

Översyn av kriterierna för miljöstipendium

Enligt protokoll 201 3-.05—07, § 94, inför beslut om utdelning av iniljöpris och miljöstipendium, ur
lcdningsutskoltet överens om att kriterierna för stipendiet iniste ses över.

Utskottet ur eniga om att en updaterin av dokumentet som helhet måste göras liii att börja med.

LcdllingsLItskottct beslutar

fl uppdra till förvaltningen att uppdatera dokumentet ‘Regler för miljöpris och miljöstipendium”

[Justerandes J Utdragsbestyrkande

j sign. 1
; I_________
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrel sen
Ledningsutskottet 2013-11-26 Sid. 227

§ 201 Dnr 2013.1094.002

Delegationsordning för valnämnden och revidering av reglementet

Enligt kommunstyrelsens beslut 2012—1 0—3(), § 151, uppdrogs till förvaltningen att verkstölhi
översyn och uppriittande av rutiner och dokument enligt upprättat tjiinstemaimaförslag. Punkt nr 7 i
detta beslut är alt upprätta en dclcgzitionsordiiing för valnämnden och att revidering av reglementet
genomförs, Valnäninden har upprättat förslag till kommunfullmäktige om ändringar i rcglcmcntet,
samt för sin del beslutat att dclegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs.
Kommunstyrcisen har att yttra sig över förslaget till ändringar i reglemetitel samt att notera till
protokollet valnänuidens beslut angcnclc delegation.

Tidigare behandling av ärendet

Valnämnden beslutade 2013-10-26, § 5, föreslä kommunfullmäktigc
all i § 3 stryka den andra meningen
att i § 5 ändra antalet ersättare frin tre till tv ersättare i paritet med miljö— och byggnadsnämnden
att. i övrigt goilknna reglementet i dess nuvarande lydelse

Valniimnden beslutade därutöver
fl enligt § 4 i reglemeutet till fullmiiktiges sammanträde i november 2014 rapportera hur valarbctet
genomförts och den ekonomiska ställningen efter valet
att delegation kan beslutas av nänmdcn när man kan förutse att detta behövs

Ledningsutskottet beslutar föreslå kornrnunfullrniiktigc

att kommunstyrelsen inte har nägot att erinra mot valnämndcns förslag till ändringar i reglementet

Ledningstitskottet besLutar därutöver föreslå kommutistyretsen

att förvaltningens uppdrag att upprätta förslag till delegationsordning för valnämnden är slutfört i
och med valnämridens beslut att delegation kan beslutas av nämnden när man kan förutse att detta
behövs

[Jerandc Utdragsb estyrkande
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Sammantradesprotokoll
Komniunstyrelsen
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§ 202 Dur 2013.0317.106

Utökat lånebehov och borgen för VafabMiljö

VafabMiljö har utlyst extra hci1agsstimnia till den 5 december 2013, dir ircncle om utökat
lånebehov och borgen för VafahMiljö ska behandlas.
Förslaget till beslut ör
ffl godkinna skrivelsen om utökat borgensbeliov för att finansiera långsiktiga investeringar knutna
till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, avslutning av avfallsupplag, samt låtwsiktigt
milj öskydd vid anl öggn inga rna
att uppdra åt bolaget att be harkonimunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4
mkr enligt ögaravtal 2004—08-27, § 9.

Kommunc hefen iiredrar ii reudet,
Förvaltningen vill informera mccl detta om att detta har dykt upp. Ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med en rckonimcndat lon

Vanja Leneklint (fpl) med instimnmndc av Karin Lindström (mj) föreslår alt L’örvaltningen ges i
uppdrag att återkomma mcd en rekommendation nir den extra bolagsstiminan har fattat beslut i
frågan.

Lcdningsutskdllct beslutar

att ge firvaltningeii i uppdrag att återkomma med en rekommendation när den extra
bolagsstänmian i VafahMiljö har fattat beslut i frågan

Justerandes Utdragsbestyrkande
1 sign,



Skinnskateb.rgs
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Koinmunstyrelsen
Ledni ngsutskottct

Sammantrdesprotoko1I

2013-11-26 Sid. 229

fl 203 Dnr 2013.0390,106

Norra Västmanlands Utbifdningsförbund, delårsrapport per
2013-08-31

Dircktionen för Norra Viistmanlands Utbi!dningsRSrbund, NVU, har beslutat att med godkinnandc
lägga deliirsrapport januari—augusti 6r 2013 till handlingarna och överlämna den till
medlemskonununerna.

Lulningsulskottet beslutar liircsla kominnnstyrelscn

mcd godkännande lägga delirsrupport januari—augusti ir 21)13 för Norra Västnianlands
Utbildningsförhuiid till handlingarna
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Sammantradesprotokoll
Kornnunstyre1s en
Ledningsutskoitet 20 13-1 1-26 Sid. 231)

§ 204 Dnr2013.0287.106

Vastmanland-Dalarna Lönenämnd, delårsbokslut per
201 3-08-31

Delårsbokslut för Viistniankind—Dalarna Löncniimnd per 2013—08—31 finns upprittal 0(11 är
överlämnad till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.
Revisorsutlåtancie kommer till nämnden vid näsikoinmande sammaniräde.

Ledningsutskottet beslutar föreslå komiiiunstyrclseii

all liigua dclårsbokslut januari—augusti år 2013 för Västmanland—Dalarna Lönenämnd till
handlingarna

Justcrandes Utdragsbestyrkande
sign>

l4.

_
_
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Sammantradesprotokoll
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Lcdningsutskottct 2013-1 1-26 SiLl, 231

§ 205 Dur 2013.0058.106

Gemensamma Nämnden för Hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor, delårsrapport 2 per 201 3-08-31

Dehirsbokslut för Gemensamma Nimnden för 11jj1pmcde1sverksamhet och andra sainverkansfrigor
2013—08—31, har vid saiumantriide 2013—10—11, § 29, godkints av nimnden och ir mi övcrliimnad Ull
huvudniLinnen

Lcdniugsiitsko(tct hcsliihir föresfli konimunstyrelsen

lögga clelörsbokslut 2 per den 31 augusti ir 20] 3 fir Gcineiisamma Nllmnden fZir
1 Ijälpmedelsverksaniliel och andra samverkansfrögor till handlingarna

[Jiierandes Utdragsbestyrkande
sign.

-: :.:>
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Konimunstyrelsen
Lednim.sutskottet

SammantridesprotokoII

2013-11-26 Sid. 232

§ 206 Dur 2013.0932.006

Datum och tid för ledningsutskottets sammanträden 2014

Kommunstyrelsen har 2013—11—12, § 206, fastställt sammaiiträdcsschcma för 2014, och utskotten ska
nu i (oljilheslut bestämma sina respektive dagar och Lider för nästa är. Ordf5rnnden IZireslär att
lc(lmngsulskouet sammanträder tisdagar kl. 08.30 i de veckor som schemat anger.

Ludningsutskottet beslutar

att Icclnitigsutskottets sammanträden 2014 1Zrläggs till onsdagar kl. 08.30

1
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lfnhiun

- Sammantradesprotokoll
Kommun styrelsen
Ledninsutskottet 2013-11-26 Sid. 233

§ 207 Dnr 2013.0859.112

Förslag till uppdrag som särskilt förordnad vigselförrättare

Beslut från Länsstyrelsen har tidigare inkommit att bcvilja Leena Berglund, Skiniiskatteberg,
entledigande från uppdraget från och med 20134)9—02.
Utskottet noterar till protokollet 2013—09—17, § 162, att förfrågan till nye komniunchefen bör göras i
första hand.
Ordföranden föreslår nu att kommunstyrelsen beslutar föreslå koiuniunchcf Nima Poushiii, Örebro,
till uppdrag som vigselförrättare.

Ledningsutskottet beslutar föreslå komnninstyrclsen

att till LLinsstyrelseti 1 Västinanlands län föreslå koinmunelief Nima Poushin, Örebro, till uppdrag
som särskilt fZirordnad vigselRirrättare

erandes J Utdragsbestyrkande

EL_
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Komrnuiistyrelsen
Ledni ngsutsko ttet

Sammanträdesprotokoll

2013-1 1-26 Sid. 234

§ 208

Aktueil information från kommunchefen

Dar 2013.00 18.017

Aktuell information ska ges av kommuncheflm vid varje sammantride med ledningsutskottet.

Intervjuer av sökande till tjinst som sektorchef teknik och service kommer att genomföras den 10
och 11 december.

;-,wdtLL VIL
Eii rcvisionsrapport angöende it i.g och kdn1iar iiikdmmit, med legiran frin revisorerna om
yttrande frön kommunstyrelsen respektive miljö— och byggnadsninmden. Detta itmebär en udda
hantering som inte ur helt lut dö Icgiran inte uir stuilld till kommunfuhImiktigc. Fullmuiktiges
presidium har diiremot för kiniiedoin fött en genomgöng av revisorerna.

Förvaltningen arbetar med att undersöka ftirutstttiingarna för NVU att bedriva SFI—undervisning pö
orlen Riddarhyuan-Skinnskatteberg. Förutom undervisning i svenska krivs
sysselsättninu/sprökpraktik 25 timmar per vecka samt transporter.

Lcdniiigsutskottet besLutar

att notera informationen till protokollet
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KoniiwnsIyrclsen
Ledningsutskottet

SammantrdesprotokoII

2013-1 1-26 Sid. 235

§ 209

Utdelning av stipendier 2013

Dnr 2013.0854.046

I3rslag till utdelning av stipendier ur lbnclcrna Puntus Nolires stillelse 1, 11 och III, Augusta
l3iicknians sjukvirdsstillclse samt J 1. Eklunds stiftelse finns upprittat och ska, enligt delegation
El 5 Utdelning av medel frun donationer och fonder, beslutas av leciningsutskottet.

Leditingsutskottet beslutar

att faststuilla utdelningen av stipendier ur fonderna Ponlus Nohrcs stillelse 1, Il och III, Augusta
Biicknaans sjukvcmrdsstiftelsc samt J L Eklunds slillelse enligt uppriittal förslag
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Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2013-11-26 Sid. 236

§ 210 Dur 2013M093.002

Delgivningar

ArbetstiriuedIingen in. fl niyiidiglictcr
131114 Dnr2013.1176.133
informations- och prognosbrcv angående flyktingar

Fagersta koinintui
131114 Dur 2013.0370.531
Konimunstyrelsen, proIokollsutdrag § 208, rnriktningsbcsliit mcd anledning av
kollektivt ra fiköversyn

Koininiiniiivcst
131105 Dnr2013.0185.106
Inbjudan till 2014 års mediciussainråd pi 16 orter i landet

LandstitigelTistni’inl’ind
131115 Dnr2013.0058.106
Gemensamma nimnden fir lijilpnicdelsvcrksatnhci, protokoll 2013—10—11

Norbergs kommun
131014 Dur 2013.0287.106
\‘ästrnanland-Dalarna Löncnimnd protokoll 2013-09-27
131029 Dnr2013.0370.531
Koinmunstyrelsen, protokollsutdrag § 159, lnriktningsbcslut, kolleklivtrafikgruppen

Norra Västniani ands Uthildningsförbund, NVU
131011 Dnr2013.1038.106
Sammanträde 201 3-09-09, protokollsutdrag § 35, Informationspumikt
131030 Dur 2013.0390.106
Sarnmantriidesprotokoll 201 3-1 0-23

Prcera
131030 Dur 2013.1084.101
S lutrapport enkit medborgardfalog

VafabMiljö
13 1030 Dur 2013.0317.106
Kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2013 kl. 13.30-16.00

Ledningsutskoitet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna


