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Beslutande

övriga deltagare

Utses att justera:

Plats OCh tid

Und erskri fter:

lars Andersson (s), ordf
Fredrik Skog (v), vice ordf
Scija Ojala (s)
Carina Såndor (1j1) 46-65
Rolf Andersson (c)
Karin lindström (mp), tjänstgörande ersättare § 66-69

Vanja 1..eneklint (tl), ersättare
Staffan Bergman, sekiorclicf kultur och fritid, § 46-49
Nettan Roth, saniordnare Finskt förvaltningsområde, § 50
Mikael Eriksson, ekonomichef, § 51—53
Jan Jilder, sektorchef näringsliv och utvecklinu, § 55
13o Björn, tf personaichef, § 60-66
Nima Poushin, kommunchef
Agneta C’. Lundberg, kommunsekret erare

Carina Siiidor (fpl) och Rolf Andersson (c)

Personal— och kansliavdelningen den 7 april 2014 kl. 0800

Agneta C. Lundberg

Lars Andersson

§ 46 Förslau till regional kulturplari för Västmanland 2015—2018 — renhiss
§ 58 Hållbar utveckling och miljöfrågor på VKL för yttrande
§ 62 Skrivelse angående skolans ledningsrcsurser
§ 63 Skrivelse om utökning av tjiinstgäringsgrad

Justerandes J Utdragsbcstyrkande
sign.

Sekreterare

Ordförande

.1 usterande

Paragrafer
§ 46-69

f)o (2
Carina Såndor (fpl) § 46-65 “/ Rolf Andersson §V66-69

I)elegationsheslut
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Utvecklingschef Christer Olsson och kulturchef Lena Karlstr6m från Landstinget \‘ästnianland
informerar inledningsvis angående förslaget till regional kullurplan.

§ 46 l)nr 20140184.879

Förslag till regional kulturplan för Västmanland 2015-2018 — remiss

Landstinget Viistmanland deltar i kultursamverkansinodellen från ccli med år 201 2. Moclel len ör
ut lormad så att vissa stall iga kuliuranslag kan fördelas w landstinget med utgtngspunki från en
regional kulturplan dom tagits fram i samverkan med kommunerna och i samråd nwd kulturlivet.
Lokala samråd har genomförts i samtliga kommuner i länet under perioden december 2013 till
februari 2014.
Landstinget, som ansvarar för att den regionala kulturplancn utarbetas, skickar nu planen på remiss
till bland andra länets kommuner. Reniisstidcn går ut den 11 april 2014.
En tjänsteskrivelse med förslag till yttrande har upprättats.

Scktorclief kultur och fritid föredrar ärendet och förslaget till yttrande.

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

Lcdmtingsutskotte t beslutar

aU anta förslaget till yttrande över remissen Sf111 Sitt eget

UtdrasbestYrkande
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§ 47 Dnr 201 40130,046

Hernfrid Bark kulturstipendium 2014

1 lerHfri(1 Bark kulturstipcndium ska, enligt kniumunfullmäktiges beslut 201 3—()2—1 8, § 7,
(Idas ut de år när den totala disponibla riinlesumman uppgår till minst 5 000 kronor.
Vid ansäkningstidcn slut den 1 mars 2014 har en nominering till stipendiet inkommit.
In Ljänsleskrivelse i ärendet har upprättats

Ledningsut.sko(tet beslutar (i.Srcslt koninmustyrelseti

att utse Lina Adolphson, Persbu RL1ö, att erhålla Hernfrid Barks kulturstipendium 2014 om5 000 kr

Justerarides Utdragshestyrkandc
sign.
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§ 48 Dnr 2014.0291.010

“Kultur gör skillnad”

Kultur kan göra skillnad!” heter en rapport som dåvarande Glesbygdsverket gav Lii 2009, och somtitgiorde grunden till de kuliurkonferenser ‘Kultur gör skillnad’, som [Ida Sverigeorganisationenoch hinshygderidet i Jinuland anordnade 2013 och 2014 i Bröcke. Syftet med konferenserna harvarit att samla beslutsfattare, politiker och tjinstemiiii, samt kulturutövare från tuindie och
medelstora kommuner, för att visa goda exempel på hur kullursaisningar ger effekier i form avtilIvixt och utveckling.
Riksorganisationen för “Hela Sverige ska leva”, har tagit rollen som arrangör för en större
nationell konferens 2015, som sedan ör iinkt att återkomma vartannat år i olika delar av landet.Skinnskatiehergs kommun har nu kommit i blickpunkten, dels för ett starkt kulturliv (Kulturriket iBergslagen), dels med möjligheter och erfarenheter av att anordna större kulturevenemang
(körstörnman).

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Vanja Lcneklint (fpl), Karin Lindström (mp), Seija Ojala (s)och Fredrik Skog (v).

Lars Andersson (s) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att i dialog me(l organisationen HelaSverige ska leva, utreda fönitsiitlningarna för att arrangera rikskonterensen år 2015.

Lerlningstatskattet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med organisationen Hela Sverige ska leva, utredaförutsättningarna för att amingera rikskonferenscn år 2015

att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 30 april 2014

J usterandes Utdragsbestyrkande
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§ 49 Dar 2014.0336.11)6

Samarbete med Teatermaskinen

Ledningsutskottet har tidigare diskuterat frågan om ett fbrtsatt samarbete med
‘leatermaskinen 1 Riddarhytian, och all det i så fi1l hör anta en fastare form, eventuellt med ett
samarbetsavtal mellan kommunen och ‘l’eatemiaskinen.

Ordföranden inleder.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Rolf Andersson (c), \‘anja Lenektirit (fpl), Carina Sindor (fpl),Karin Lindström ( mp) och Seija Ojala (s).

Komnnumnchefl.n yttrar sig.

Sektorchef kultur och fritid yttrar sig.

Carina Sindor (fpl) föreslår att den regionala planen, efter att den antagits av landstingsfullmnöktige,
bryts ned till en kommunal kulturpian för Skinnskaltehergs kommun.

Fredrik Skog (v) föreslår att den typ av samarbete soni idag diskuterats kan inrymmas i den
kommunala ktilturplanen.

Ledningsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett förslag till kommunal kukurpian och dtr formuleringar
om samarbete med lokala organisationer bör ingå

att förslaget ska presenteras i Ledningsutskuttet före 2014 års utgång

Sammantrödet ajourneras för paus.

Sammnantriidet. terupptas.

Justerandes J Vtdragshestyrkande
sign.
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§ 50 Dnr 2014.0909.101

Sammanfattning av kommuninvånarenkät 2013— rapport

För dc kommuner i förval ninusområden som crliällcr statsbidrau för merkostnader i samband mcclminoritetslagen är kartläggning ett krav. 1 enlighet med (SFS 2009: 1 299) Förordningen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, ska varje kommun tillsammans med dc nationella
minoriteterna kartlägga behov av åtgärder till stöd för användningen av finska, mcänkieli och
sainiska. Förordninen förordar att kartläggningen bör genomföras i samråd med de nationella
minoriteterna, vilket har skett i Skinoskatteberg. Samnrådsgruppcn för Finska frvaltningsområdct
har tillsammans mcd kommunens samordnare utlbrmat enkäten och dess innehåll.
Samiunanställning och analys har gjorts av det finländska fZirctagel Kviek Oy.
En rapport i ärendet har upprättats.

Samordnaren för Finskt förvaltningsmnrådct föredrar rapporten.

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

Fredrik Skog (v) anför att om man har statliga krav om att geiiumnföra enkäter vore det rimligt att fåstöd i någon form för att utformningen ska vara likartad.

Kommunchefen yttrar sig och anför att någon form av nielodstöd skulle kunna eflerfrågas hoslänsstyrelsen.

Samordnaren för Finskt förvaliningsområde anför att hon kommer att arbeta med resultatet avenkäten,

Carina Sindor (fpl) önskar att en muntlig rapport från verksamhetsområdet FinsktFörvaltningsområde lämnas senare i år.

Ledningsulskotiet beslutar fiireslå konimtinstyrclscii

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkandc
sign.

CkÅ
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§ 51 Dnr 2014.(>335.0$2

Årsredogörelse och bokslut 2013 för Skinnskattebergs kommun
Ärsredovisniiw mcd bokslut 2013 tZr Skinnskaitchergs kommun har upprättats och ska beslutas av
fullmäktige.
‘FiLI dagens sanunanträde nied ledningsutskottet har revisorernas l)eriittelsc ännu inte inkommit.

Ekonmuichefen [öredrai ärendet och kommenterar ftrsredogörelsen. En genorugätig av dokuiiientetsolika avsnitt görs, och som resulterar i iigra redaktionella ändringar.

1 ärendet yttrar si Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Seija Ojala (s). Carina Sändor (fpl) ochKarin Lindström (mp)

Kommunchefen yttrar sig.

Leduingsutskotlet beslutar

att redaktionella ändringar görs i rsredogörelsen. som därefter överlämnas till komniunstyrelsenför vidare beredning

Justerarides f Utdragsbestyrkandc
sign.
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§ 52 Dnr 2014.0337.042

Budgetramar 2015 för Skinnskattebergs kommun

Förslag till budgetramar Ii3r 1r 2015 har upprättats och ska heshitas av fullmäktige.

En ljänsteskrivelse i ärendet har upprättats. En diskussion om förändringar gällande preliminär ramvisavi fast ram förs.

Den totala hudclramen för kommunen 2015 är beräknad till 219 500 tkr.

Ledningsutskottut hc.slutar

att ett fullständigt förslag med total budgelrani och fördelning upprättas, varefter ärendetöverlämnas till kommunstyrelsen för vidare heredning

Justerandes futdragsbestyrkandc
siim.

J
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§ 53 Dur 2014.0225.106

Årsredovisning med bokslut 2013 för Norra Västmanlands
Utbildningsförburid, NVU

Direktioncn för NVU har överliimnat 6rsredovisninu med bokslut för 2013 till
medlcmsknmmuneriia för thstsiiLlande, saint föreslår medleniskomnumerna att årets neeativa
resultat om minus 1 552 000 kr töeks genom eget kapitaltillskott.
Till dagens saiunmntride mcd ledninesutskotiet har revisorernas beritic1se iinnu inte inkouiimit.

1 irendet yttrar sig Carina Såtidor (fpl) och tar upp frågan om vad som kan ha orsakat det negativaresultatet, 1-Ton saknar iven en redovisning av antalet elever per kommun, kostnaden per elev saintkommentar om orsaker till att medetkinen bland anstiillda 1 NVU ur 4000 kr kigre för kvinnor
jimufört med ni in.

Lcdmiingsu(skottet beslutar

att förvaltningen inför irendets behandling i kommnunstyrelsen, hos NVLJ efterfrågar en redovisning
av antalet elever per kommun, kostnaden per elev samt kommentar om orsaker till alt medelliinen
bland anstuillda i NVU uir 4000 kr lägre för kvinnor juimfört med män

Lcdiiingsutskottet heshi tar vidare fiircslm konitmmftml lniiiktigc

att godkänna iirsredovisning med bokslut 2013 för Norra Västmanlands uthildningsförh und, NVU

Justerandes
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§ 54 Dnr 2014.0293.106

Årsredovisning med bokslut 2013 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

1.öncninmdcn har överlämnat årsredovisning mcd bokslut 2013, som ska godkännas av
mccl letns kommunerna.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s) och Carina Sindur (fp)).

Seija Ojala (s) påpekar att sjtLkfrånvarofl i procent och redovisad feiprocent som gäller
handläggningen av löneärendeii båda är höga.

Carina Såndor (fp)) påpekar att namn på ersättare från Skinnskattehcrgs kommun saknas.

Ledningstitskottet beslutar

att förvaltnineen inför ärciidets behandling i kummunstyrelsen hos Löneriämnden efterfrågar
upplysningar om sjukfrånvaron och felproceni i handläggningen samt påpekar att namn påersättare från Skinnskattebergs kommun saknas.

Leclningsut.skottet beslutar vidare föres1i kniumiinfullniiiktige

att godkänna årsredovisning med bokslut 2013 för Västmanland—Dalarna Lönenämnd

Sammanträdet ajourneras för lunch.

Justerandes Jtdragshcstyrkandc
sign.

----
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Saimiaiitridei 1terupj)tas.

§ 55 Dur 2014.0l40.2.U

Avseende landstingets f. d folkhögskola i Skinnskatteberg -

rapport

1 augusti 20111 undertecknade Landstinget Västmanland och Skinnskattcbergs kommun en
avsiktsfirklaring avseende fastigheten Viitterskoga 4:106, som landstinget beslutat avveckla sitt
ägande av. l avsikisförklaringen uttrycks inlentionen att under tre år samverka lZir att hitta
hyresgäster och/eller köpare till lokalerna. Vidare dokumenterades alt nyciableringur på området
gynnas genom att bedriva en aktiv verksamhetsutveckling och låta olika projektider prövas.
Avstyckning utesluts inte, och genomförs i så fall i landstingets regi.
Ln tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1’idigare behandling av iirendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-02-19, § 25,
att med hinsyn till kommunens intressen uppdra till förvaltningen att iZirbereda en alternativ
handlingsplan fir an undersöka möjligheterna fZir avstyckning av vissa byggnader värda all spara
samt undersöka möjligheterna till att ftrvärva ytterligare mark på området

Konimunchefen ger en rapport om det aktuella läget ur kommunens perspektiv. Avtalet med
landstinget att hyra Sniedjan ur nu förlängt till september 2015.

Sektorchef näringsliv och utveckling yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Vanja Leneklint (fpl), Fredrik Skog (v), Karin Lindström (mp), Carina Sändor
(fpl) och Seija Ojala (s).

Ledniiigsutskotlet beslutar

att notera rapporten till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

c3 LA

_______
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56 Dur 20140338779

Finansiering av IVPA

Skinnskattehergs kommun har hittills finansierat denna verksamhet, 1 Vintan pi Ambulans, som
riddningstjänsten bedriver. Diskussioner angcnde finansieringen har sedan intrandei förts mcd
landstinget p verksamhetsnivi, där man ställer sii kallsinnig till att medverka till att fnansicra
demina verksamhet.

Kommnuncliefen önskar att främian hanteras politiskt mellan kommunen mli landstinget.

1 ärendet yttrar sig Karin lindström (mp), Vanja Leneklint (fpl), 1_ars Andersson (s), och Seija
Ojala (s).

Karin 1_indström (mnp) efterlyser en utviirdering av verksanilieten.

Ledningsiitskottet beslutar 1iresl konuiiiinstyrelsen

au uppdra till komnuinstyrelsens ordförande att utforma en skrivelse till landstinget

att förvaltningen bistir med underlag till skrivelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

1*
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§ 57 Dnr 2014.0339.133

Begäran från länsstyrelsen om ökat mottagande av flyktingar och
ensamkommande barn

Koinmunchefen begär i en tjänsteskrivelse att förvaltningen ges ett uppdrag att utreda
kapaciteten fir utökat motlagande av flyktingar och ensamkonimanile barn.

Koniiminchefen föredrar ärendet och förslau till beslut.

Länsstyrelsen har baserat på nationella prognoser över ökande behov av platser för mottagande av
flyktingar och ensamkominande barn föreslagit länets kommuner en fördelning vad gäller
llykiingmottagande.

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

Fredrik Skog (v), med instämmande av Lars Andersson (s) yrkar att ledningsutskottet ger
förvaltningen i uppdrag att utreda kapaciteten för utökat mottagande och att ärendet kommer flertill ledningsutskoltet senast på sammanträdet den 28 maj 2014.

Ledningstitskottet beslutar

att ge förvaltningen 1 uppdrag att utreda kapaciteten för utökat llyktingmottagande och
ensamkoiumande barn, och alt ärendet kommer åter till ledninesutskottet senast på sammanträdetdcii 28 maj 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 5$ Dnr2014.0102.106

Hållbar utveckling och miljöfrågor på VKL — för yttrande

Förbundsmötet beslutade 2013 att upptira till VKL:s styrelse att undersöka med kommuner och
landsting om det finns behov av att beakta hdlbar utveckling och mi1jöfrfgor genom att utveckla
onirdet med en egen beredning ir iiiidamiilet.
1Jtifrin detta beslut uppmanar nu styrelsen för Vhstmanlancls Kommuner och Landsting i en
skrivelse 2014—03—10, libiets kommuner och landsting att besvara RrFrigan om behovet av cH
ytterligare heredningsorgan inom \‘KL för att arbeta med Iiillbar utveckling och miljöfrLigor.
Yttrande med synpunkter i iireiidet ska ha inkommit till VKL senast den 3 1 mars 2014.

Ordföranden fLireskir att Skinnskactehergs kommun avsUir förslaget om att inritta ett ytterligare
beiedningsorgan inoril VKL..

Ledningsutskottet hesititar

att avstyrka förslaget om att inritta ett yuerligare heredningsorgan inom VKL

att kommunen ansluter sig till det beslut som togs vid VKL:s styrelsemöte 2013—04—12, att arbetetmed hil1bar utveckling utgör en etablerad tvirsektoriell huvudprocess genom styrelsen, heredningaroch kansli

att paragrafen anses omedelbart justerad

Justerandus J Utdragsbcstyrkande

Lk 1

______
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§59 Dur 2014.0340.023

Skrivelse om utökat uppdrag i ärendet Heltid en rättighet - deltid
en möjlighet

Koinmunstyrelsen beslutade 2013—06—18, § 1 07, enligt ledningsutskottets l.irs1ag
att ledningsutskottet!personalutskotiet fär i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett system diralla anstiillda inom kommunen erbjuds alt arbeta heltid. Ledningsutskottet/personalutskottet
beslutade 2014—01 —08, § 8, att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda friigan om ett
genomförande av 1 leltid en rättighet deltid en möjlighet, saint att irendet ‘iter tas upp vidutskottets sani tanträdet den 2 april 2014.

Inger T)ainmr (v), har nu inkommit med en begäran om utökat uppdrag i rubricerat ärende.

Inger Daimar (v) hegir i en skrivelse att kommunstyrelsens utökar uppdraget till att även gälladelade turer inom äldreomsorgen.

IcclI1ingsLItsktte1/pcrsI1nluLskott(t beslutar flire.s1 kuinmunstyrcisen

att ge ledningsutskottel utökat uppdrag i ärendet att även gälla delade turer inom iildrernnsorgen

Utdragshestyrkandc
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§ 60 I)nr 2014.0265.007

Skrivelse angående kommunens kontroll av bisysslor hos
anställda

Skinnskaticberiis kommun revisorer har inkommit med en skrivelse dir man önskar svar pi
stil1cla frCuior 1 rubricerat ilrencic.

Kominuncliefeii föredrar irendeL

Tf personaichefen yurar sig.

1 iiende yttrar sig Seija Ojala (s), Fredrik Skog s) och Carina Sindor (fpl).

Carina Siidor (fpl) föresl(ir att förvaltningen ffir i uppdrag all utforma ett förslag till svar Förbeslut i komnninstyrelsen.

Ledniiigsutskottct beslutar

att Förvaltningen fr i uppdrag att utforma ett förslag till svar för beslut i kommunslyrelsen

att direfter överlämna ärendet till kornmunstyrelsen för beslut

Justerandes 1 Utdragsbestyrkande



Ski n
Imun

Sammantradesprotokoll
Kommunslyrel sen
Ledningsutskottet 2014-04-02 Sid. 67

61 Dar 2014.0162.106

Skrivelse angående rapportering från samverkarisorgan

Fullmäktiges presidium har inkommit med en skrivelse i nihriecra( ärende.

Presidiet vill, inför den nya mandatperioden, se att kommunstyrelsen utarhetar en rutin för hurförankring hos KS och rapporlering till KS ska ske genom förtroendevalda i dessa organ.

1 ärendet yttrar sig Scija Ojala (s), Fredrik Skog (v), Lars Andersson (s), Carina Sändor (fpl),Karin Lindstiöin (iup) och Vanja Leneklint (fpl).

En ingäende diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Kommunsekreterareci yttrar sig.

Lcdniiigsulskoltct Iwslutar filreslå koni ni Linsty rclscn

au konimunstyrelsens presidium heaktar rapporteringen frin samverkansorgan vidordföran deheredn 1 ngarna

Justerandes Utdragshestyrkande
sign.
kk
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62 Dar 2014.0158.101

Skrivelse angående skolans ledningsresurser

Lokalavdelniniiariia av Ljirarnas 1.ikstirbund ccli Lirarförhundct har tillsammans inkommit mcden skrivelse i rubricerat ircrulc.
Ln Ijönsleskrivelse i örendct har uppröttats

Komniunclicfen föredrar iretidet och 1irslag till beslut.

Le(lningsLltskottellpersonahllt.skottet beslutar

att notera att merparlen av dc frågor som tas upp i skrivelsen ur verksamheisfri’ignr för facken attdiskutera med ansvariga chefer

att notera att koiniuuncheftm har för avsikt att föra en dialog med fackförbunden omledningsresurser inom ramen för sitt uppdra att föreslå sektorchefslösning för barn— och utbildning

att skrivelsen besvaras med protcikollsutdrag från dagens sainmantruide

J usterandes J Utdragsbcstyrkande
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§ 63 Dnr2014.2014.0185.024

Skrivelse om utökning av tjinstgöringsgrad

Nattpersonal inom äldreomsorgen har inkommit iiied en skrivelse Om ulökning av
tj iinstgöringsgrad för naitjänster.
Fn tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats

Kommunehefn lZiredrar ärendet och lZirsla till svar på skrivelsen. Skrivelsen handlar om att
omf?irdela timantal från vakani natijälisi till övriga som tjänstgör natt, fZir att öka
ijänswöringsradcn istället för att rekrytera till vakamisen.

Förslag till svar är löljande:
Lcdnings och IZirdelning av arbetet innefattar schemaläggning och hur man fördelar budgeterade
resurser på olika schemarader utifrån verksamhetens krav. Frågcstäl[niiigen är helt en
arbetsledningsfrfiga att hanteras av eiihetschefenni inom sektor vård och OmsOrg.

Ledniimgsutskottct/persoiialutskottct beslutar

att anta förslaget till svar på skrivelsen om utökning av tjiinstgöringsgrad för natijänster som sitt
eget
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§ 64 Dnr2014.0341.l0I

Utbildning för kommunstyrelsen under nästa mandatperiod

KoiiinitincheIn önskar, [ör planering och resursbcdöirining, ett inriktningsbcslut i n.ibricerat
ärende.
Fn tjinsteskrive1se i iirendel har upprtIa1s.

Kommunehclin firedrar ärendet och förslat till beslut.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (I1), Seija Ojala (s), och Fredrik Skog (v).

LedningsLiLskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att genoiitföra grundlitggande uthildningsinsatser för
kommunstyrelsen under första halvåret 2015

all förvaltnineeti under år 2014 ska avge muntlig eller skriftlig rapport över vilka förberedandeåtgärder som vidtagit och planeras

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammanträdesprotokoll

2014-04-02 Sid. 71

§65 I)nr 2014.0342.023

Rekrytering av chef till miljö- och byggnadsnämnden

Kiiuunchefen inleder med att informera i ärendet, Miljö— och byggnadsnämnden har beslutat att
starta en rekryteringsprocess till tjänst som hyggnadsinspektör/energirådgivare/cheE

1 ärendet yttrar sig Vanja 1 enekhint (fpl), Karin Lindström (map), Fredrik Skog (v), Carina Smmidor
(fpl), Seija Ojala (s), Lars Andersson (s) och Rolf Andersson (c).

1 f pcrsonn1chcfn yttrar sig.

Fn imigåemide diskussion sker.

Carina Såndor (fpl ) föreslår, med instämmande av Seija Ojala (s), att kommouneliefen För i uppdrag
att rekrytera chef i samverkan med miljö— och byggnadsnänmden.

Fredrik Skog (v) Föreslår att frågan om ansvar och befogenheter för miljö— och byggnadsniinmden
reds ut gällande hur rekrytering ska gå till, var personalansvar och ansvar För den operativa
verksamheten ligger.

Ordföranden ställer proposition på Carina Sindors (fpl) och Scija Ojalas (s) yrkande mot
Fredrik Skogs (v) vrkandc, och finner att lednimigsutskottet beslutar enligt Carina Såmidors
(fpl) och Seija Ojalas (s) yrkantle.

LedningsutskottetJpcrsonalutskottel beslutar fiirc.slå kommunstyreLsen

att kommunchefen får i uppdrag att rekrytera chef i samverkan med miljö— och byggnadsnämnden

Justerandes f Utdragsbestyrkande
sign.
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66 Dnr2013.l245.023

Tillsättning av sektorchef vård och omsorg samt barn och
utbildning — rapport

Konimunstyrelsen har i delL.gationsordmnudn gett konm tinchefen rätten all besluta om tillsättning
av tjänst som sektorclief/avdelningsclief.
Enligt delegationsordningeii P 8 Anställning, ska samråd ske med
ledninsutskottcUpursonaIutskouet före beslut om tillsättning.
Samrådet gäller tillsättning av scktorchef för vård och omsorg sami barn och utbildning.
Kommunchefen avger vid dagens sammanträde nuintlig rapport i ärendet.

Tidigare beliandLiii av ärendet

Ledningsutskottci/personalutskottct beslutade 2013-1 1-26, § 199,
j fön’altningen utförinar beslutsunderlag för att utöka tjänsten sektorchef vård och omsor från
haivtid till helt id
att förvaltningen snarast startar rekryteringen av sek1 orchef vård och omsorg
att förvaltningen utreder innehåll och utformning av tjänsten sektorchef barn och utbildning
att ärendet åter las upp på sammanträdet den 9januari 2014

Ledningsutskotlet/personalutskotiet beslutade 2014-01 -08, § 9,
jj tjänsten sektorchef vård— och omsorg utökas från halvtid till heltid och att kostnaden tas inom
ram för årets budget

Lcdningsutskottet/pcrsonalutskottet beslutade 2014-02-19, § 24,
all ordföranden för vård- och omsorgsulskoltet adjungeras till persmialutskottet för aLl delta i
intervjuerna

Kominunchefen avger muntlig rapport i ärendet. Dialogen med rektor och enhelschefer i sektor
bani- och utbildning pågår förtfarande om en 50 % resurs som chef häst ska kunna användas.

Intervjuer med kandidater till tjänsten som sektorehef inom vård- och omsorg har genomförts. Den
kandidat som erbjudils tjänsten tackade nej, och ny rekrytering ska inledas med hjälp av
rekryterings tirma.

Led iiingsut.’kottellpersonalu tskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet

iusterandes J lJtdragsbestyrkande
sign.
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§ 67 Dur 2014.0013,017

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid varje sainmantriide mcd ledningsutskotwt.

Kotumunchefen meddelar att uppdraget alt utarbeta ett Rirslag liii projekislyrningsinodell pigr menav tidsskil music levereras direkt till kommunstyrelsen.

Nir det guller regler för politisk propaganda i kommunciis informatioristidnine 0222:an, su finns detantagna riktlinjer for hur partierna ska förhfilla sig. Fn fuiga om detta har tidigare stillts av Vanja1_eneklint (fpl).

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign
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§ 68 Dnr 2014.0016.002

Delgivningar

ArbctsM iljöGriippcn i Sveland AB
140314 Dnr 2014.0266,106
Brev till kunder om godkännande av avtal om övertagande

Ekomusetini Bergslagen
140311 Dnr 2014.0087.106
Styrelseti, protokoll 2014—02—27

Fagersta koaninuti
140307 Dnr 2014.0317.106
Kommunftillmäktige, protokolL 2014—02—25, § 2, KommunaL borgen [?ir VafabMiljö All

Köpings kommun
140303 Dnr 2014.0317.106
Kominunfullniäktige, protokoll 2014—02—24, § 15, ValhMiljö, anhållan om koinnumal borgen

Landstinget Viistmanland
140312 Dnr2014.0104.106
Kollcktivtrafiknänmdens heredning, kallelse till sammanträde 2014-03—17
140318 Dnr2Ol4.0145.106
Gemensamma nämnden för hj älpmedelsverksnmhet och andra samverkans Frågor. Protokoll från
sammanträde 2014—02—21

Norbcrgs kommun
Lönenämnden, protokoll 2014-02-26

Norra Viistnianlands Uthildningsförbund, NVU
140320
Dnr 2014.0225.106
Förbundsdirektionen, protokoll 2014-03-12 med ärsredovisning och bokslut 2013

Rcgeringskaiisliet
PS 1-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare nya regler och åtgärder 1ir att främja
vidarcutnyttjandc av handlingar SOU 2014:10 - remiss

SniiiKorn
140303 Dnr2014.01 18.106
SmäKoms nvhetsbrev fir februari 2014

Justerandes [ Utdragsbestyrkandc

LZi+XL.
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§ 68 ftwts. Dnr 2014.0016,002

Viistrnanlniuls Kommuner och latidsting, \‘KL
140226 0nr2014.0102.106
Analyssamverkan och rapporten Drop outs fr6n gymnasiet
140306 Dnr 2014.0239.106
Protokoll l’rin överiliggning mellan tjänsicniiti Frhi Delegationen [ir Citybanans finansiering och‘Irafikverket 2014-02-13

\‘iist manlaiiils Ltiftvirdsförbuiid
Kallel,sc till fiirbundsstiunma den 28 mas 2014

Ledningsutskottet hesliitnr

att kigga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragshestyrkande
sign.

.1k
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§ 69 Dnr2014.0017.10J

Övriga frågor

Karin Lindström (mp) stiiller friea om var förslag till bestiimmclse om anstiillningsstöd och
pension fZ5r förtroendevalda (OPF—KL) ligger i ärcndehantcringcn, och fir svaret att tf
personalcliefl’n ska skriva fram ett irendc om detta.

J usterandes ] Utdragshestyrkande
sign.

L)4


