
Skinnskatt9brgs
u n

San, rnantradesprotokoll
Kommun styrd sen
Lcdn ings utskottet

St nia samma it rIdcsnnmnct, Konitiiunl 1 us et den 1 9 fcbwu ri 201 4 kl. 08.30 —1 5. 1 5

Beslutande Lars Andersson (s), ordf
Fredrik Skog v\. vic ordL 13-25
Scija Ojala (s)
Rolf AIIdCF m le)
V nnj 1 .c neki ni ( fpI). ij änstgöran de ersiI Inre
K in n L indsi röin (nip), tjitxstgörandc ersät are § 26—

13o Björn, tfpersonalelief, § 23-24
Jan Jädr. sektorehelteknik ou!: service. 25-2€,
Arne 1 Ijerth. fastighetschel S 27
Nuna Pousinn, ko:nimmclief
Aunela (2. Lundberg. konununsekreterare

Va uja [ene kl int (fpl

Pararar
C. Lundhcrg J 2-43

z.
Lars Andersson

:
Vanja Lerilint

Del ega or.shes 1 u:

23 Skrivelse frin Iärnrflirhundcn angjknde löj avsiirnningcn inUr ir 2014
§ 27 Förslag liii revidering av utvidgat strandskydd i Västmanlands Mm — remiss
§ 29 Förslag till revidering av riksiniressen för friluftslivet i Väsimanlands lim - remiss
§ 34 Ansökan om utvecklingsmedel - Stackens ramiljeceritrI’öppcn förskola

43 Föränthing av den Gcmc,isamina nmndcn till en Ilj jrniedelsnäind - ii:bhntandc av s’npurk:er

Justerandes Utdragsbcstyrkande
Sign.

lur

Plats och tid

2014-02-19 Sid. 26

övrk!a deltaiare

Uises all justera:

Plats och tid

Undenskrifler

Sekreterare

Ordf irande

Ju st erande

Personal— och kansliavdeiningcn den 24 U’mar kl. 1000



Sknnskattebergs
&rzkfnun

Sam mantrades protokoll
kom mun styrd sen
LedninsutsketteI 2014-02-19 id 27

§ 23 Dnr 2014.0077.024

Skrivelse från lärarförbunden angående löneavstämningen inför
år 2014

En skrivelse j rubric ural örund c luir i nkomm it frän lo kai avdelninuarna i Sk in’ skatt chcr [dr
LirLirorbundeI oji Liranias Riksföibuimd
P o:m Ic Ii cfcn la, övcrUhiuia: en 1: lhnnm ioasskri vclse t II perso ial — 1 cd ni :i ts uskotet irendet.

I’crsonalchcf cii G3rcdrar sin inftwinatonsskriveIse och rapporlcrar frän dialogen mcd de [cLIfga
om-gan ss 1 onerna 0111 J örieavstä nin igen n fZSr r 20 14.

1 ircndct yttrar sg SeUa Onda (sj. Karin lindström (mpt Lars Andcrssoi (s). nd Fredrik Skog (v).

Kommun hefumi yttrar sig

Personal-!lcdningsu(skottct beslutar

all ge ordRirandcn i uppdrag att besvara skrivelscn enligt rekomnicndat on frän utskottet

Utclragsbestyrkande
Sign.



Skinnskattebergs
xr -kmtnun

Sarnmantradesprotokoll
K om In unst yrel sen
Ledningsutskottet 2014-02- 9 Sid. 2S

§ 24 Dnr 2013.1245.023

Tillsättning av sektorchef vård och omsorg samt barn och
utbildning

K o’nniu nstvrc sen la, i del egal in isord iii ndn gett konunznz hefei: rätt en att hes rna om t 1 Isit:ni ogav t ln st 50:0 sckto:el,efa vde i igsel ic
Liii igt del ega 1 onsordni Igen P 8 Anst kl 1 ililig, ska samr d ske iled
ledningsutskottet/personalutskotlet fre beslut ont tillsättning.
Sanrå del gul er till sit 1 n ng av sekt ord :c [för vård och omsorg sa iii han, och ut bildi, Hg.
Kommunchefen avger vid dagens sanitanträde niuntlig rapport i ärcndc

Tidigare l,cl,nncfling av irendet

Ledningsutskottci/personiIutskottet beslutade 2013-11-26, § 199,
att förvaltningen utlbrnmr beslutsunderlag för att utöka tjfinstcn sekk rchcf vrcI och ollisorg frånhaRIId till hehid
att lZirvaltningcn snarast s:artar rckryteringc av sektorchef vird och onisorg
att lZnaItningen utreder ij,nclnll och utforrnnh,g av tjänsten sektorehef barn och utbildning
att rendct åter las upp på sammanträdet den 9januari 2014

Lcdningsutskottct’personalutskottet beslutade 2014-01 -OS. 9,
att tjänsten scklorchef vird- och omsorg utökas från lm Ivtid iII hell id och att kostnaden tas nomram fZir arets budget

Kommunchefen avger rapport i ärendet. intervjuer fZir tjänsten som sektorchef vård och omsorg skagenoniFöras nista ccka, och där personalutskottet deltir enligt lhststiil[d rutin

Fredrik Skog (v) mcd insiiimu,ande iv Vaia Lnekhut {fpl) föresiär alt ordrörunden flir vård- ochomsorgsutskottet adj ungeras till personalutskottet för att delta i interjuerua.

PcrsonaIutskottet/Icdningsu(sIottet IwslLttar

att ordföranden rör vård— och onisorgsutskottet adj ungeras till persunalutskottet för att delta i
liten] uerna

- -- - —

Justerandes 1 Utdrgsbcstyrkandc

ELh L



Ski n nska tteberg s
kömrnun

Sam mantradesprotokoll
K orninu nstyrel sen
Ledningsutskottet 2014-02-19 Sid. 29

§ 25 Dur 2U14Ot’/O. 2.91

Avseende landstingets f. d folkhögskola i Skinnskatteberg

1 augusti 20111 u nderl ecknad c Landstinget Väst rna) land och S kiniiskal tebergs kommun enavsiktsförklaring avsccnde fhstiglicten Viitterskoga 4:106, som landstinget beslutat avveckla sjuägande 1 a si ki sfZirkl uri inien u 1 rycks in’ CIII iol:cJ 1 aLt u mkr tre r sa uverka flir a 1 hittaliyresgstcr och eller k’pare till loka!enia. Vidare dokumcnccradc a:t nyetabcrfi:gar pt oinradetgynnas genom air bedriva en aktiv verksamhetsulveckling och låta olik;i projektidécr prövas -At styekning utesluts inte, uch genomRirs så fall i landstingets regi,
Im tjänstcskri else 1 ärendet finns uppri1tad.

5 ektore Iicf nEirin us iv och ut vcc kl ing föredrar ärendet och rslaget till besLut c ntiu
tjänsteskrivelsen. AsiktsRirklaringen spanner över tidspenoden 2011 -2014. vilket innebär attunder våren 20:4 kommer erksnnihcisutvccklingsa,beiet all mn siutas och e’ entucila oönskadebyggnader förbereds lUr rivning. Några hyresgäster finns idag på området, där kommunensverksamhet rör ensanikomniande Ilyktingbaru/ungdoniar ir den störstrL
1 cnIighc ted avsikist’örkhrinueii tar diskussioner flirts mcd flera tänkbara intressenter. 1 dessaIhI har en vcrksamhc:surveckling av o,uradc lyfis olika onifattaing.
Dcl finns nu ett iZiretag som uttryckt intresse fZir alt köpa byggnaderna på området av landstingel,likaså företag som uttryckt intresse Rir att då hyra in sig. Även kommunens verksamhet har
crhj udits alt [orstta vara hvrcsgList i nuvarande lokaler.
Såvida ingen Rrsähnitig av Vättcrskoga 4:206 kunnat geriurnfZras innan sonm:aren 2014, behövsen plan för en ronsättning mcd alternativ som skulle gynna ett kommunalt pLrrspekl iv.

1 ärendet yttrar sig Karin Lindström (mo). Vanja Lcncktini (fpLL Lars Amusson (s). Fredrik Skog(v). Rolf Andersson (c) och Seija OJala (si.

Kommuncliefen yttrar sig.

En inizående dikussit,n sker,

Vaiga Leneklini (fl) fZireslär att vid en eventuell rh ning ska kommunens intressen beaktas vilketkan fliranleda avstyckning av thstigheten för kommunens räkning.

LcdningntskoItet bcIutar

att mcd hänsyn tiLl kunununens intressen uppdra till linaltni,gcn att förbereda en all ernal ivhandlingsplan lUr att undersöka niöj ligheterna mr avstyckning av vissa byggnader värda att sparasam, undersökt, möjlihcienm till alt I’Zirväna ytterligare mark på området

Justerandes fiiiasbestYrkan&



Skinnskatteb€
itCkfriinun

Sammantradosprotokall
Komrnus vrclscn
LLdningsuiskottet 2014-02-19 Sid. 30

26 Dnr 20140174.106

Externa samarbetsrelationer

Koinn:uiic helc: avger id saniniant riid c: cn rappol 1 nIb ric eral 5 reijde. som aF 7Srcm 1 mr
dskussion vid utskolicis plancrtngsdau defi 22 januari 2014.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ircodet yttrar sig Seija Ojala () Fredrik Skog (v), Rolf Andersson (c), Vanja Leneklint (fpl),
lars A IIdCrSSOTI (s) oJ’ Karin 1 ,dstri5 ni (nip).

En ingcnde di skusqion sker.

Sckorclicr nirii,csIiv och utveckling y:trar sig

S,rnn,a,,triidcI njourncras fri denna punkt till efter lunch.

Samnmntriidet återupptas.

Fredrik Skog (v) har ersatts av Karin Lindström (Inp).

iedningsutskottet beslutar

at. arbe. Rir framtida positiva rcIatoncr

nu ligga rapporlen till nrndlingirna

L’tdraushcsivrkande

i LA-

_



Skinnskattebergs
Ør kömtnun

Sammantrades protokoll
Komm unstyrel sen
Lednin’sutskottet 201 4-02] 9 Sid 31

§ 27 Dur 202 4.01 70.011

Förslag till revidering av utvidgat strandskydd 1
Västmanlands län — remiss

Länstyrelscn har samtwtnställt Förslag pö rcvidcrini av det utvidgade siaidskydde
Viisl UHI lands län - Kommunen har ni viita sig on förs laget. sf1 rski Ii de delar som berör
Sid n:sk;itt eherus [omniuu. R cinssen har In e uottagii s iv S id nnskan eberg s ktimmu n oci ifiinnltniugen har först mm gjorts uppmärksam på dess existens.
Fn tjfinsteskrivelse samt Rirslag till yttrande har uppränais.

Fast ihetsc helen fZiredrar fi rend et och ffi rs lag iiI yttrande.

l ärendet yttrar sig Lars Andersson (s). Karin Iindstrim Imp). Fredrik Skog (v), VanjaLcnck jul (fpl) och Ro] Andersson (e).

Kommun cl te fett yttrar sg

Ln ingeiide diskussion sker som utmynnar i att utskottet önskar en revidering av Rirslaget
till yttrande ffi r presentation efter lunch,

San,n,anIridct ajourneras pi denna punkt till efter lunch.

Saniiintriidet teruppIas. Fredrik Skog har ersatts av Karin Lindström (Ifip).

Fastighetschcfen prcscnterar en reviderat fi3rslag tiN y Irande

1 ärendet ytirar sig vidare Karin Lindström (rnp). Vanja Leneklint (Jjl), Seija Ojala (s)och Rolf Andcrsson (c).

Karin Lindström (mp) yrkar all ffrslagct till yttrande korlas ned genom air andra och
jiirdc stycket stryks.

Vanja Lencklint (fpl) yrkar mcd insiiinmande av RoI [Andersson (1 och Sej ja Ojala (st
att dcl rcidcrade flirshnzct tifl yttrande antas

Ordföranden stiiller proposition p dc båda yrkandena, och finner att
ledningsimtskottct beslutar enligt Vanja Lcneklints (fpl) mIL yrlande.

Ledoingsutskottot bcslntar

all anta det reviderade förslaget till yttrande över revidering av utvidgat strandskydd iVäsirnanlands Län som sitt ciwi

all paragrafen förklaras omedelbart ustera

Justerandes f Utdragshestyrkande



Sk(nnskattebegs
Ø?Z Ekbmrnun

-.

S anim antra d esprotokoll
Korn rn u nstyrel sen
Ledningsutskottet 2014-02- 9 Sk 3:

§28 Dnr2014.0173.294

Angående hyresskuld till kommunen

KoInmLIncIiefl1n avcr vid sani,iiacitrLide en rapport Fr’tti IZirhandluig i rtchricerat ärende.

Koniii u mli e firn lircd rar rendel socii giI ler Teac cr1110 sk in et’s liyrcsskul d till kommu ten pä247 000 kr. D en aktuell sic uzi É mi ‘en är att en RSrI iand 1 ing genomfö Is.

1 irecidct yttrar sig Fredrik Skog (v), Vanja lencklint (fiD, Rolf Andersson (c), Scija Ojala (s), Karin1 ii,dströrn (tup) och Lars Andersson ts).

Ej, mrfiendc diskusshin sker.

Sanirnaritriidct ajoiirnerils pä denna punkt till efter lunch.

S niuzi nt räde: t cruppias -

Fredrik Skog (v) har ersatis av Karin Lindströ,l (rnp).

Ledningsulskottel l,eslnlar

all han:eringcn av ilrendel ö enas av pohuikeit

au ge ordlzirandcn och Rolf Andersson (c) nuitidal att Rirlmndia mcd angivna direktiv fNn uiskottet,1 syfte att n cci övcrcnskornmelse och under förutsättning av kornmunstyrelsens beslut

att i nio idatet i ngflr att ut Forma underlag med förslag IiI beslut till komma nstyrcl sens samunl:Int rideden mars 2(114

Justcrirndcs ‘UtdrausbcsiyrIundc



Skinnskattebr

Sammanträdesprotokoll
Kommun styrelsen
LcdningutskotteÉ 2014-02-19 Sid. 33

29 Dur 2013.1255.813

Förslag till revidering av riksintressen för friluftslivet i
Västmanlands län — remiss

n sst vrelsen 1 mr list il Lai Ilmuucn ett [5 rsl te t Ii rcvidehdc iksint rc set för Fri lu ftsl i vet
Väs:ui:,ia::zIs li,i, Iket kulilmunci) oml,cds ti vira siiz ö’ cr
[il ti ii ‘st cs Ln vol sc i ärende fl uns upp rätlad.

Ko mmuncl 1 efen föredrar iirend et och fZSrs laget t rc’ni ssvar.

äre ndci vUrar sig V a:i Lu ock ( L Karin L indsi rn (mp). och Roi f c rsson

K an ii Li :dst röiii (ulp) yrkar hi bl liii fi rslaget till y:t raude.

Lcdningsutskotlct beslutar

att acita ff5rslagct till yttrande över reviderade riksintressen fZr friluftslivet i Västmaniands Hin,
Som sill eget

att paragrafea firkaras omcdc!harl juster:d

Justerandes (Jidrausbestvrkandc
sign



Skinnskattebergs
Rr köhihiun

Kommu Ds Éyrcl sen

Led ni ii gsul sk DII et

30

Samrnanträdesprotokoll

2014-02-19

Dm 20] 30577.379

SiJ 34

Vindkraftprojekt Långholmsberget

Vid Iednngsutskottets sanunantrilde 2014—01 —OS. 1. var [öreträdare Zir FON inbjudna för
a: inforuer:i om projckict.
V d dagens sa urna’] 1 räde sku utskottet 1Z3 ja upp fl Ibrmat i on en.

Ordföranden samman btt ar dc: akt ue la 1 iget i ni zun.

irendet yttrar sig \‘anja Leneklint fj,l Rolf Am,derssom, (il, Lars Andersson (s), Karin
lindström (inp och Seija Ojala (s).

Ut skott et diskuterar uruv ida koinim, nen ska avge ett IZi rhandsyttra de i frägo n, ocl wo,
när och Imr dci ur läinplig[ alt agera i frflgan fr,n knrjmu,;cns sida.

lc.Iiiii.gsimlskottct hL’slntar

att iircndel ier tas upp vid ledningsutskottels sammantriidc den 30april 20l4

[iJstcrani J Utdragsbestyrkande
si tilL



Skinnskaebr[s

Samma ntrad es protokoll
Komnum styrd sen
Ledningsutskottct 2014-02-lO Sid. 35

31 Dw 201 30742101

Plan fören målinriktad projektstyrning

KoniniunfuIImktgc hcslutadc 2013—05—13, § 24. an kommunsivrelsen t,r i uppdr;g at ta fram enp’an För ,uilinrikhid projektstvrning, som tydligt beskriver hur stora och rcsurski iiande projeki skaplaneras, enornf7iras och Följas upp pä ett struk-turerat sjitt. Denna plan skulle, enligt beslutet.
presenteras vid ullniiktiges sammanträde i september 2013.

11(1 ign ru h eli and Ii Hg av ii ren det

1 edni ngs utskottet hcs 1 utade 2(113—0 —1 3, § 133. fö resi 1 ko mimi :stvrclscn
all en pi ni) För p roi ekt si yrning ska nk 1 tid era s i den int cr11 ko ntrol lp an som ska vm, Ii rdi g till dcii 3 1december2013
att detta rapporteras till komnmnful lniäkti ucs saiiiniantridc den 23 september 2013

Ko:iumnistvrelscn heslu:adc 201 3-09—03. 42. enligt Icdnhtgsutskoitcis irslag
att en plan för projektstyming ska inkluderas i den intenikontrnllplan som ska van, ilirdig till den 31december 2013
all dit1a rappotcras till koinmunfullintk-Iiges sammanträde den 23 scj,ciuher 2013

Konirnunfu)lmflktigc bcslutnde 201 3-09-23, 57,
att ligga rapporten till hand Ii ngama

Ordföranden redogör flit ircndet som ur cli uppdrag fri, Lommunfulljtiiktige som ska vcrkstiilias av
koinmunstyrel sen.

1 irend et yttrar sig Scij a Oj ala ts) Va nj a Lenekl nt (lpl) och Karin L ndsiröm ( atp)

Konirnunchefen yttrar sig.

Ledningsutskottet beslutar

att ge Förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan ør en inlinriktad projektstvrning enligt utskottetsrekoinmendatio ner

[ Justerandes Utdragshcstyrkandc
sju»-



Skinnskattebergs
fl:Jmj-nun

Sam manträcfesprotokoll
K rnrnu nstyrel sen
Lcdningsutskottet 20! 4-02-19 Sid, 36

32 Unr 2013.1244.138

Översyn av kriterierna för miljöstipendium
Enligt promlaiH 2013—05—07. 94, inför bclut om utdcIrun zn uljpris och niiijöstipcr.dium. itlcdriingsut skotici överens om att krilerienin iZir sI ipendici mftste ses över,
Förslag t 1 uppdal ering av dokuincn (cl fl uns nu upprilht it.
Aridringar och tU I{gg r inrkcrndu med kt:rsiv sti!.

Tidigare Ii eli andi ing av iirc ud cl

Ledningsutskouct besiuade 2013-1 1-26. * 200,
all uppdra till förva 1 tni igen all uppda Lera doku nieni el ] CL! ler lur milj öpri S DCI
mi j östipend um

Ledningsulskoucl bcslutar föresift komniunstyrcisen

att mia fZirslagct till uppdatcrinu av •!1cgICr mr niiljöpris och miliös:pcndiu:n

ristcrandes J Utdrausbestyrkande —

&

_



Skinnskattebéi-gsa Ekmftjun
Sammantradesprotokoll

K oiii ‘fl UflS tvrcl SC11

Ledningsutskottct 2014-02-19 Sid. 37

33 Dur 2014.0172002

Utökad delegation för kommunstyrelsens ordförande gällande
kurser och konferenser

Enligt koniziunsivrelsens dIcgationsordniut! A 8. Iinrocndcvad;s detagandc i kurscr och
[wo fe renser, äger [win,i uns tyre s elis o,d löri ode (KL 0) rfii 1 att bcsl tia om enskilda
förtroendevaldus deltagande, i övrigt beslutar kommunstyrelsen.
En tjinstcskrveIsc i ärendet finns upprilitad.

1 ärend et vt lm r sig Seij a Oj ala (s) och Karin I_ i nds tröm (inp)

Ki ri ii L i ndströ in { nip J rkar a 1 förs lade 1 mil -

Ledningsutskottet beslutar föreslä homnuinstyrelsen

all alita iZSrsagci till u:ökad dccgaiioi’ för koiiintuns:vrclsc,is ordl&:ind gillande kurser och
konferenser

1 Justcrandes - Utdragsbestyrkande

L%L



Skinnskatteb&s

Sammantradesprotokoll
Konmi uns tyrel sc Il

Ledningutskotict 2014-02-19 Sid 3S

§ 34 Dnr 2014.0071.633

Ansökan om utvecklingsmedel — Stackens familjecentral/öppen
förskola

Komnnrneu mr Sirickens lokaler av Lidsingct Västmanland. Frän oh med januari 2O 3
minskad es lokal ytan för erksaruI ci en p5 grund av ni uskat harna ni al och ny itidda
koinmuncn. Möbler och andra inventarier dcades ut dl 1 olika verksamhctcr
koimnunen, ldutz disponeras lokalen tillsaninians med vrdccntralens I3VC—iuotiagning, lng;ingcn

ii Sic 1< e: är dag den a urna som för pat ci ner till ärdc ra len och bcsii ande il 1 13 V C o Ii
MVC.
Födclsc(alei har nu ‘jn uppM och inihitningar har skeu under 2012 och 2013. och antalet
besökande till Stacken har ökat kraftigt.
En tjii,stcskrvelse i ärendet finns upprihtad.

1 tiänsteskrivelscn förcsbs att kornmuncn hyr de tomma lokalerna med egen ingäiw Som tidigare
Iiyrdcs till Siacken Lokalen anväiid i sin Iwlliet och f:tiniljcccnmilen star för tial a kostnaden.
Möhler och inventarier åieranskafIa och anmlet stjidtimmar utbkas mcd 3 Li,nh’mr per veck;,.
Kostnaden under tiden 1 mars till och med 31 december 2014 blir för kommunens del för hyran
47500 kr, för möbler och inventarier 20000 kr och för sUidning 22000 kr.

1 ärendet ttrar sig Karin Lindström mp. RolrAndersson c) oh Vanja Leneklini (fpl).

Karin Lindströ;ii (mnp) rkar alt ans,kan om titveckl ingsmedel beviljas.

Vanja Leneklint (fpl) tSresMr att kostnaden tas frän koniot AFA-mudel.

Lcdningsutsiottct beslutar

att be’ ha ansökan om u:vccklingsmncdel och a:i kostTladcn 89 500 kr tas frän kontot AFA-,tcdcl

rLstcrandes Ttdrasbestyrkande
si



Skinnskattebérs
ØrEkmrnun

Kom rn unslyrci sen
Lcdn ings ut skol 1 et

Sammanträdespralokol 1

2014-02-19 Sid. 39

Dur 20140069. 14S

Ansökan om projektbidrag — Finska förvaltningsområdet

Sarnr5dsgruppen lUr 1 nskt Rrva It n ingso n rtde har tillstyrkt en ris öka ii n Röda Korsct i
SknnsLattchcrg. som tnsöker om projcktnwdel om 4000 kr för år 2O 4. in

ha [fehörna’. som är en Har uri g trä Tpunki c cniru ni
[En ii ist eskrivel se i reudel finn unprätt ad.

1 im ride yttrar sig Va ni a Le nc Min 1 (lpI ) cci yrkar att in sökan 0111 proic kthi drag bi alles.

lodningsmitskuttel beslutar föreshi konirnunstvrelsen

lii 9m t. hidrm LIII Red, KOrSL hr Lfrtlmori bmIi i nid —000 .r tt tsr in Lorico ‘U’ Friskt
fö rya 1 ln n!!so!]iri dc

Justcrandes 1
sign.



Skinnskatteb€r’s
tkjffiun

Sammantrades protokoll
Kominunstyrel sen
Ledningsutskottct 2014-02-19 Sid. 40

36 D:r 20140122ISO

Uppföljning av kommunernas krisberedskap för 2013— rapport

Enligt la (2006:541) om konununcrs och landstings uppgf fler in För och vid ctraordfniira
iäriclelscr i fredstid och höjd beredskap (LE Il) och ‘‘Kornrnunövcrcnskoznniclscn”. ska en

II ppf5lj ni Im göras. S vfi c mcd u ppföh ningen jr rut sal, la in riat und 1 st a si frftn kojuinij ncrnu.
ge en underlag för konuuuncruas och länssty relscns uppföljning av verksamhetcn sa:nt att hcsvara
rcediwsuppdrg iir det ,zIlcr an’ iindnnueii av :,nslag 2:4 Krshcralskap. En dcl av cna:erijlc
Biggs in i daiabascn IDA och i rapporten ‘Oppnajäinlörclscr lÄgghct ccli siLcrhcI’.
Myndigliclcn för samliUlisskydd och beredskap (MSB) genonifZir riigcn en uppfluljning av den
verksamhet som finansierats av anslag 2:4 Krisberedskap. 1-lur ingår bland annat den ersiittning som
kommunerna flir fZir att utföra uppgiflerna lagcn (2005:544) om kommuncrs och landstings
tuärdcr inför ecI vid extraordinära hiuddscr fredslid och hÖW bcrcdskp (LE! i.

I3ercdskapssan:ordnarcn avger id srniaitridcc rappori över koni,im,cns redovisning för 2013 i
cnlighct mcd detta.

Komnanicljefen tZircdrar ärendet.

Ledningsutskottet beslutar föreslä kommunstyrelsen

an med godkännande Higga rapporien till handlinganm

Justeras U’dragsbeslyrkande
Sign.



Skinnskattebergs
rfnfriun

Sammantradesprotokoll
Korn rn unstyrci sen
Ledningsutskottet 2014-02-19 Sid. 41

§ 37 Dur 2fl14.0166152

Arsrapport 2013— Finskt förvaltningsområde

Ful igt hand! ingspi men fi r arbetet med rna on ella in mo ni et er nej minoritet .s språk 2013— 201 4,
antagen sv konunu,, hl lliniikiiuc 2013-06—17, 38, ska samrfldsgruppcn kontinuerligt följa irbetet
med det 1 iii<a firvn k fl ngsonir5 det och igen pio hc era en ;ippflr om arb 1 ‘iii
konimuttsi [ei s CII -

lönalininget: har ru vcrixllii CII ranpod kir 2013 i enlighet mcd dcnna.

1 cdii ingsil ts kot (et Ii 1 iii nr lii resl i ko ni ‘‘it’ fl slyrelseti

att n:cd und khiiia ndc 1 g’z ranpori en lii I:i id 1 Igarna

Justcrandcs Utdragsbestyrkande

L%LA



Skinnskatteb&s

Sammantrades protokoll
Ko flrnrui ts tvrc 1 sen

Ledningsuiskotici 2014-02—] 9 Sid 42

§ 38 Unr 2013.1 94773

Hälsan i Västmarilands kommuner och områden — rapport

Ln ndcrs5kn,:u iIlande liilsan i \fls[nuillIahlLIs Lom:uu:cr och nitriiden har gcnoniför.s av
landstinget Visiiimnlnd. KomncIcnscciltrkI:,1 11r hilsa.
9 r;Ipnorie: hcrör omrdct fhkiiilsi. hör Icdniiiijsu:skouet beii;ii:dla (lenlia.

lidigare l,cliandhiug av ärencici

Vird — och oms rgsur skol tel beslutade 201 3— 1 2—09 1 50
att hordliigga frtgaii till nästa stiuIn:LiItrHdc

\‘rd- och omso:gsinsko:tct beslutade 2014—0] -07.
att öerUinna undcrsik,iingen ‘1 klisrin i \‘istntii;I:inds kommu:icr xli omrden till
kor n:unstvrclstit

1 ircndet yttrar sig Scija Ojala (s).

Lcdningsntslottct beslutar rdresl konlnlLiIIsnrcIsen

all Iägt!a rapporten till Imn dli ngJ ni:’

insierandes Utdragsbcsivrkande
sign -

L- Z-



Skinnskatteb&rs
&k&ninun

Sammantradosprotokoll
Kommun si yre] sen
Ledningsuiskottci 2014—02—19 Sid. 43

39 Dnr2Ol400l307

Aktuell information från kommunchefen

Aki ud 1 ii iformat jo n ska ges av konununchefen vid varje sammani ri de med ledni agsul skottet

Komn;u n helen meddelar att rvc chefen för lek:: i k oIi service Ik riidcr siri an still n :lg dc’’ 3 mars.
och alt dcl ulrit kr11 saiiis’ z n,chlaii (ZraI:rurnz, politik eh fackhga orgaiiisat:ancr i Ri rdattclc w.
kandidal.

Leclningsutkoiwi Ijeslutar

jr: iolcra :nlcirii:at,o:ictl ijli protokolic:

Justerandes Ucdragsbestyrkande
sign.



Skinnskattebfrs

Sam mantradcsprotokol 1
Kom ni uns tyrel sen
Ledningsutskottet 2014-02-] ‘3 .sd. 44

4t) Dur 2014.01 75,006

Ändring i tidspianen för ledningsutskottets sammanträden
Vid ludningsutskottels sriinniantriidcn onsdagen den 17 september 2014 sker en kollision i
mnaltnngcns mcd anledning av onsdagsräkniiigen efter valet.
FC rvalt uinuc ii (Zirc lftr dr (ir itt 1 cthinsu1skot cts smrnnn rrdc fivi iis tii 1 tirsd;igcn dcii i Sseptember kl. 08.31).

Luciningsutskottel lcsIutar

att cdiii igs ut skol et .s sallin la ni räd den 1 7 sept eniher flyttas till torsd iucn d en IS september kl. 08. 3

Justerandes Utdragsbcstyrkande
Sign.

ICLk



Skinnskattebér
5r köh,h,un

Sammantrades protokoll
Kl) mm u nstyrcl sen

Ledningsutskottel 2014-02-19 Sid 45

41 Dnr 2(114.0016.002

Delgivningar

Avesta kommun
130210
Upphaidtinusaniarhetc Avesta- 1 cde ora—Skinns-atIebcrg-Norberg. prtlokofl frän
stvrgruppsniötc 140129

Coo Inpa ‘non “Ii sim mia nd
140121 Dur 20140079.106
Inbj ud’,, till stiInina (ICH X maj 20 14

Iniresseföreningen liergsiaget
140129 Dur 2014.0103.106
Noiuhicrng av Iedzii’:ötcr iii Intresseirc:ingcns Beruslaget styrelse In- m

Kungsörs kommun
140121 Dnr20l4.0317.I06
K,niu,,fuLhrWtgu. samniitrdesprolnkol 2014-1)1—13. 7, UIöka bncbchov och borgen förvarahMiIfö

Landstinget Viistrnanla,id m.fl
140130 Dnr20I40104106
Koilcktiiraiiki,Liinndcus berednin,!, ininnesanieckningar 2014-01-20

M iIarcIa Is riid et
140207 Unr 2014 0l3I.106
K3IIcIsc iii rzidsmötu dcii 23 maj 2014 1 Orebro

Sniäko,,i
140204 Dnr20l4.0118106
Sn,Ko:ns nyhcsbrcv januari 2014

Skinnska(tcbergs kommun
Dur 201 30207.132
Konmiunstvrelsen. sektor näringsLiv och utveckliu.g. Redo sniIm av s ashidrag ur irhctcl mcdnationella tninoriteter och ininoritetssprik

7stnianiands Kommuner och landsting, ‘KL
140129 Dnr 2014.0102.106
Cnderriiilclsc rn förbundsmö:e den 9 nilj 2014 i Viistcrs

Leciningsutskottet heslntar

att lägga delgivninganm till har.dlinuan,a

sgn.
_

1

___

1

__________________



Skinnskattebergs
k&nihun

Samman tra des protokoll
lim unst vrel se

Lednicigsutskuttet 2011-02-19 Sid 4(

42

Övriga frågor

V nn Leneki ‘il (fp) vIIi väcka en ärende ang(icnd riki i ij er Zr j ni it iska budskap i korn nu n elistidning 0222 an inför firels val, vilkct he iljas av ordrcirandcn.

Esrans gsbestkand



Skinnskattebergs
&rZk&nh,un

Sammantradesprotokol
Komni mi styrd sen

LcdningsusLottct 2(114-02-tO sia. 4’

§ 43 Dnr 2014.0145.106

Förändring av den Gemensamma nämnden till en
Hjälpmedelsnämnd - inhämtande av synpunkter
Landslingc vill dilerliöra konintir.crnas s> npunkter pi 5iroendcniannakoniiiiitténs försI,g zu
fö rLindi a der Genic ‘lsrlu’m ni inden för U pnicdc svcrksanili e oc 1: und r:
sd in verka is Irågor, mcl lai La LIII st inget Våst mali lind oc Ii kommunerna Kommit én föreslår altG cmdnsamnmzl nämnd en lZiränd ras till 1 Ij iii pmedcl snänmnd Uppgi fl cn för nnind en föres 1 ås va ra allsamverka krh:g lmjiipnicdclsh:mIcrh;u ur en brukar— och fln3nsiärsperspckliv och all ge uppdragtill ‘hest il la lij lpmcdel svcrksamnhc från lunds [inget - Iluvud, nonvet R r att fZircsI en fö,ä:x!ri Tig5r att det förekuminer dubbelarhele med de ‘‘övriga sa,iverkans frågor” inom hälso— odisjukvård so,iwid et som Gemen .s immuna nänitid en 1 mani era r, Ett annEll nio! i’ ii r att ni ninden I mar eni,ydHiz och duhSe roll 1 alt vara hide Fir.,nsfiir av iiIpmedchvcrksamheicn och
dn ftsacis anig för 1 ljä!pmucdelsccntralcn.
Förändringen föresläs trida i kraft frän 2015—01-01.
Synpunkter från kommunerna ska vara inkonimia till landstinget seiimist den 15 mars 2014.

LedningsutIcottct L,cslitar

all medde’a andsllnget all Skiminskati chergs kommun nie har någol att crinra mot förslagel alttri nd ra Gcmensannu nämnden till 1 Ij ii pmcd elsnä nnd en! igt förtrocndcmnannakonimnitt é is fZirs lag

Justerandes hdragsbestyrknndc -—

___________

sign.

--. j__
—-_________


