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Ulses attjustcra:
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Undcrskri fler:

Ni rna Pousinn, kommunc hel’
[Jo Björn, avdclningschcf personal—och kansli § 85-87
Mikacl Eriksson, ekonomichef 88
Kaisrina Sohlnian, nimiidsckictcrare. 85-96
ian JUdcr. sckiorchcf näringsliv och utveckling § 93-97
Agneta C. Lundberg. kommunsckreicrarc, § 97—101

Vanja Lenckhnt (fpl)

Personal- och kansliavdelningen den 4juni kl. 0830

Jus c rande

0 clegatio nsbes lut:

V anja Ln ck in!

87 SkriveLse uni löner för örskollärare
91 rn turismen - sekior iiärinsliv och utveckling
92 Ansökan uni fortsatta ulveck]ingsrncdel rör bredhandssair.ordning
94 Stöd till tcm2pbvgunad av rasskydd vid bockort i Bastnäs

§ 95 TiånsteI,p av crksoniIieeii Spränget inom Fagersta konur.un

Justerandes UtdragsbestyrkandeHL

Sekreterare

Ordiirande

- Sck&q:.i
Katarina Sohlnmn

Agneta C’. Lundberg

Lars Andersson

P [1 mg ra 1 c r
§* 85-96

§ 97-109
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85 Dnr 20140061021

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag mr inkommit fr;n S crigcs Koiiimnner och Linds ing. SKL och inneII nr
dcas oinsiUlnii:gsstötl oh dels pension fbr Fönroi:dc aIda.
En IjinstcskrivcIse i iircndct mr upprRBits med fiirslag all ulla OPF-KL enligt SKLs
färslag. Pcnsioi:sitvndigkci ir KSIu enligt kornmunstvrelscns DcIcgziion.ordiiiiig För
pcrsonaIrcnden nr 25. Arvotlcsreglccncne § 9 ändras inncliMlsni5sigt Ur au ansuta

fl) OPP-KL.

Avdelniiigschef personal-och kansli föredrar jirendet,

Vanja Lcneklfnt (fpt), Fredrik Skog (v). Lars Andersson (s) och Karin Lindström (mp)
yttrar sig i ilreitdet.

Lcdi’ingsutskouct tiIliki personalutskottet beslutar föresla koniniunfullinfiktige

att sin helhet an:a OPF—KI. enltt SKI_s (Zrs!ag

all pensionsmyndighei r kommunstyrclseiw Icdningsutskni ( enligt kornniunsl yrelscns
Dclegatinnsordning För personalirendcn nr 25

att arvodesreglernentet § 9 indnis inneliällsmiissigt För att ansluta till POF-KL

i Justerandes 1 UtdragsbestyTkande -

si im.

--
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S6 Dnr2013.093411)1

Svar på motion om politikerrum

En mOtjtln mcd rörsIa om att &gan om politikerruni i k-oznmunliuset snarast utrcds,
har 2013-09-23 inkommit frm Vai Lcncklint (fpl).
Lii ijinstcskHvclsc 1 iircndct med vtirar.dc över motionen har uppriit:rils.

Tidigare hcIandLiig u ilrcidct

Kornmunfiullmuiktigu beslutade 201 3-09-23, 67,
att remittera motionen till koniniunstyrelsen För Iercdning

Kommunstyrelsen beslutade 20J 3-1! -12, 211,
att reilli (era mot jo n en iiI Rirvaltni ngcn för yttrande
att iirczidc( dilreflcr terkonirncr till komniunstyrclscn för idare hcredciiiig

Avdelningsohef Rir pcrsotia-och kans! röredrar iircndet.

\ an] a i.cncklin ip ) vit rar s g.

Ledniugsulskollet lieslutar föreslå IoniniunfulIniiktige

att avslå motionen

- Justerandes Utdragsbestvrkandc
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87 Dnr20I4.0354024

Skrivelse om löner för förskollärare

Tre fZ5rskollärarc i Skinns[attcbcrg tar inkommit ned en skrivelse i rubriccrat ärende.
Ett Zirsla!z till s’-ar p skrivelsen lm, upprättats IV ordf6razdcn.

Tidigare I,ehandling ärendet

Lcdningsutskottct/pcrsonalutskottct beslutade 2014-04-30, 80,
att uppdra till ordiZiranden att tu mm irslng till svar på skrfclscii till nåsta
san:niantride den 2S maj 2F) 1

Ordföranden redouör flir ftiIagu: till svar på skri’tlcr:

Ledningsutskolici) personalutskottet beslutar

att godkänna törsligct till svar på skrivelsen och ta dut som sitt eget

Jusierandes litdragshcstvrkande

-
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§ SS Dir 2014.0443.042

Budgetuppföljning med årsprognos per 2014-04-30

Budgctuppföljciing mcd rsj,rognos pcr 2014-04-30 Iiztr upprt(ats, och ska godkiinnas
av komniunstvre!scn.

EFwnomichefcn kiFudrar ärendc

Under perioden januuri—april 2014 har 6181kr arnorlerals av kommunens lån.
Drifi sredovisningeri r perioden visar co nugaliv avvikelse för kominunledniiigen med
-l 895 tkr, sektor barn och utbildning har ett underskott på -1,818 tkr samt så mr sektor
vård och omsorg ett underskott på -685 1kr Fdr perioden. De övriga sekiorerna visar
nrnrginclla överskott jiimfiirelse mot budget.

Kounnirnens investcriugsnivftcr ftr fortsatt Ifmga vtkct förklaras mcd att mycket av
in esleri L:gaLlEI koniiiier igimg under senare delen av reL.

1 april mänads redovisning från enheterna i organisationen är det konimunledning och
sektor liam o:h utbildning som står för avvikdscprognoscr p helånbasis. Sck(or v,d
ock omsorg brukar radhiciiicllt sett ha ett underskott nien i dasI5gc: saknas
dn fiskostnad för LSS-hoendcl sanil lönckoslnader För IjinsIen sektorehef som
vakant vilket ger en higre kosinad för sek1 om.

Komnrnnchefen yttrar sig.

Lars Andersson (s), Scija Ojala (s), Fredrik Skog (v) Karin Lindström (inp) och Vanja
Leneklint (fpl) yttrar sig.

Ludningstitskotlet I,cslntar flireslå konlnlLinstvreIscn

att godkflnim rapporlen

Justerandes
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§ 89 Dnr 20140508106

Utvärdering av kommunens samrådsorgan

Föna!tningen har uppr&ta: c:t förslag angtiei:dc ta’ ärdcring av kommunens
sanwdsorgan itcd förslag till tv urcdningsaltcmanv.

Scija Ojala (s), L,rs Anderssun (s) och Rolf Andersson (c) yttrar sig.

Kornmunchcfen yttrar sig och in lhnnerar utskottet om alternativa organ som skulle
kuima uppfylla sai’iin’ syfte som lagens rad har, ieii med ökad eCIktivitet.
Vidare redogör luii fr dc två alternativen jäsiemannarörsI:iuc Alternativ cH
innel,ir au enh;r1 CII u:v 5rdcring av iv5 av rden medan allcnmti’ två ir en ulvärdering
av samtliga fira nEid.

K an ii i ndströ ni (r:p) an mr at rcIen r fri ‘il Ii g -c,ksanilict son ii ‘ci’ ni,cbii r en
kostnad flir kommunen. Detta gör alt råden borde utvärderas flir uti se vad de 1 Il JYir den
kommunala verk sanihet cn

Fredrik Skog (v) yrkar att ett omtag sker av samtliga råd, enligt alternativ två i det
upprUttade tjäiisteuiannafbrslagct, och aniZSr att rdcns vcrksai-nl,et pågått under king tid
mcd otydlig roi Ii dcii kommunala organisationer,.

Va:ja l_encli:i (J,!) yrkar hifitli till ahcrnativ 1’ ii ijänscmannaIiirslagc:.

Icdningsutskottct uppmrksam:nar att sanxrdsrul1pcn fZir finskt tiinvaltningso:nrådc
ir.:c kommer int5 i en utvärdering av kommunens sanirdsorg;tn. rad.

Lcclningsutskollcl beslutar föresI kommirnstvrelsen

iLrön’ahtnngen flr i uppdrag alt genomföra en utvrdering av kommunens samtliga
rzd enligt alternativ tv tj1instcniannaiirslagct

all utvärderingen inkominr till kommunrullmiiktiucs sammar,räde stp:e:nhcr 20! 4

.lusterandes — - Utdragsbcsiyrkande
sin
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90 Dnr 2014.0522.105

Riktlinjer för kommunens informationstidning 0222:an

Dc ökande intrcs,ct För irifornmtiunssp,-idrnnu via 0222:an har iledrört cu behov av att
revhiera rikllinjcrnn fi3r informztio,stidningen.
Ln Iiänstcskrivclse irendct har upprHtats.

Sek1 orchef nirinusliv ‘cli nivecklinu föredrar ärendet uch nlhnncrar iii
ainiOnsprissitIringcn minera regleras kommunens taxor, vi Ikel ska ge cn ökad
I»II gud och dittvisa

Kommunehe fen yttrar s g.

Lars A ndcrssu ii (s) oc Ii Vanj a Lenekl i ni (liii) yttrar sig.

LccIniIIgsLitskcIIeI beslutar liireIä I4on,munstvreIsen

at: anta dc rna rikthnjcma Rir koinnuriens nIhrnutio:stidniiig (1222:an

Justerandes L:tdragsbcstvrkande
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91 Dur 20140420.042

Ansökan om utvecklingsmedel för turismen — sektor
näringsliv och utveckling

Ett ansökan om utvecktingsmedcl för turism har inkommit från sektor näringsHv och
utveckling. \crksanihct 271 Irisni. [lvttadcs i aml,and mcd .rsskiflct Crn sektor
kultur och frilid iii sektor näringsliv och ulveckling. Della var tänkt att frigöra mer
resurser för ulveck] ing av kultuniiinncsvård.
1 budget 2014 Iiicks i huvudsak lönekostnaderna för erksamhetsornrädet, men medel
till verksamlmien saknas. Sektorn söker uivccklingmedel om 75 000 kr för foilsait drift
under årel och som gäller kostnader för turjsmsamarbetc med VKL, franitagande av ett
förslag (iii tu[ismstrategi för Skinnskattebergs kommun, produktion och distribulton av
inrorrnatinnsmaterial samt inköp av exponeringsutrustning för strategisk utplacering
inom kommunen. 1 sektorns hudgctfZirslag för r 2015 finns ett äskande för
turismverksamhetcn om 250 000 kr utöver ram.

Sektorcitef häri ntsl iv och utveckling kiredrar ärcndct och svarar på utskottets iråL’or.

Lars Andersson (s). Fredrik Skog ) och Vrna Lenekint (fpi) vurar sig.

Koinmunehefen yttrar sig och infonnerar ulskolici om att nuvarande ut’ eckl ings-och
AFA medel är runt 1,7 miljoner.

En ingående diskussion sker om huru ida endast lönemedel överförts och inga medel
för verksaniliet när tjänster flyttades mellan sekmorenm.

Seia Ojala (s) yrkar att bev ilja uvecklingscncdcl ont 75 000 kronor enligt ansökan.

Lcdningsnlskotlei I,cslutar

all anslå utvecklingsmedel om 75 000 kronor liii turistvcrksamhetcn

riRskrandes Utdragsbcstyrkande
sign.
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92 Dur 20140420.042

Ansökan om fortsatta utvecklingsmedel för
bredbandssamordning

Lii ansökan om fortsatto utvecklingsmedcl flit bredhandssamordning har inkommit frän
sektor niiringsliv och utveckling. Arbetet med tt utveckla bredbandsutbyggnad i
Skirinskattehergs kommun bedöms vara stort Licliov av ett kominujialt finansieral
&iitnjaadcarbctc. Riruturti det arbete soul bedrivs för att ut Forma cii bredhandsstratcgi
N?igon hudgel för bredhandssamordning ocheller utbyggnad Iiiuis inte upptagen i
tZrslae till budget 2015. lEn projektsamordn:irc har varit anställd under eli år under r
2012-2013 linat:sierat med utvcckHngsmedcl S6000 kr, oS fränjuli 2013 har cn okal
koi’s u It an 1 [als till en kust ,md av 50 flOD kr p cr L ii al. B redbandssa mord n iligeli har i
enlEgliet nwd full:näkciges heslut 2012-1 1-19. 94, helastac u:vckIingsincdcl mcd en
kostnad om 236 000 kr. Scktortt lrcsär nu at: av under .r 2013 avsatta 400 000 kr,
överföra de tcrståcndc 164 000 kr för lredbandssamortIning under rcsl en av är 2014.

Scktorchef nilringsliv och utveckling föredrar ärendet och svarar på utskottets frågor.

Konirnuncliefen yttrar sig.

Va ija Lc neki int (fpl ) yrkar b fall 1 Il tj itisteina una Zrs laget, vilket i iciebär att av under
r 2013 vsatia 400 000 kr, överföra dL ft’rs,åndc 64 000 kr rör
bredbandssamordning under resten av är 2014.

Karin Lindstriim (mp), RoI :\t:dcrssoii (c), lars Andersson (s) och Fredrik Skog (v)
y:trar sig.

Ledninguitskottel beslutar

all av under år 2013 avsatta 400 000 kr, överföra de återstående 164 000 kr flit
hrcdbandssaniordning under resten av år 2014

Saninianträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet aterupptas.
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93 Dnr 20140454.106

Ny Leader Bergslagen-period

En skrivelse från Lcader Bergslagen mr nkorninil med förfrgan om Skinnskattchergs
kommun har intresse av att även i fortsättningen delta i lokalt utvecklingsarbete.
Leader 2007-2013 ir under avslut ccli den nya programpcriodcn löper fram liii år 2021
Leadcr—bcrcppct ‘‘samordnade inszitscr br landsbygdens utvecki ng’ ko,nricr under
den im, progranpcriodcn at, be nmas lokah ledd utveckling, och dc nya områdena

las lokal:’ utvecki ingn rirden’ -

Lcader l3ergslauen önskar svar senast den 20juni 2015.

Sektoreher näringsliv ccli utveckling föredrar ilrendet

Lars Andersson (s. Karin ihtdsirörn jnp). Scia Ojala (s) och Ro f Andersson (c ytirar
Sill.

Kornmuncl,efdi vtlrar sig.

Ledningsutskottet är positiva till ett Ihnsatt deltjuande i projektet då projektet gynnat
kommunen i många avseenden.

Ledningsutskottec IcsIutnr föreslä kornmunstyrelseii

all konimucien är hrtsat positiv till ett deltagandc i Len der Bcrgslacn men att beslut e:
om Iiansiering behöver bereCa5 >tce[ligare

Justcrandes
[sin L4-
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‘34 Dra 20140560841

Stöd till återuppbyggnad av rasskydd vid bockort i Bastnäs

flast:iis är en ornr.de av stort na:oiicIIt värde, (& turtsul 1 al!mänlic: ccli mr geologiskt
intresserade synnerhet. Ett siort anta! människor vislas i området såväl enskilt som i
grupp. Dock kan inte gmvgingen, stollen. aiwiindas Rir visningar då hoekorten som ska
slölta väggar och tak har rasat ned och sEikerheten pft grund av detta inte kan garanteras
besökarna.
.Scktorclief kultur och fritid Wrcslär i en tjänsteskrivelse att utvecki ingsmcdcl om
60000kr hc’itjas för åcrnphygEn:idcn av rasskddc1 vid Bastnäs.

Koninunc hc [en Zredrar ärendet

Karin lindström (nip), Ro!f Andersson (c) och Fredrik Skog (v) yttrar sig.

1 LII tt’ figsil (sko tt et beslutar

all anslå 60000 kronor i u’ecklingsinedcl rör tcruppb’ugnad av rasskydd vid bockort
Ras:niis

rstandes Utdragscstyrkand
siLtn.

-L4
L -
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95 Dtr 2014.0561.106

Tjänsteköp av verksamheten Språnget inom Fagersta
kommun

Språnget är ett proickt som arbetar akti’.t för att stärka individens möjligheter till egen
försörjr.iw. Sedan 1 oktober 2010 drivs Sprngct som ett EU-prtckt rom Europeiska
socialfonden, som iven delfinansieras av Fagersta koniinun, Norbergs kommun och
Skinnskattcbergs konimun Frän och mcd 1 augusti 2014 övergår projektet ifli att bli cii
ordtnariu verksamhet som Fagersta kommun kommer att vara ägare av. Norbergs
kommit’ och Sk i nnska tt cliergs ko ni 1juli crhj uds Ih rtsättni ii svis att kumma ninä la
del:rwarc. Skinnskn:iehcrgs koinrnu h;,r dcIfinani craai projektet till och mcd 31Juli
2014. För att verksanilicten ska kunna bedrivas vidare i oförändrad riktning krä’ s en
foisatt saIiltiIians:Lrlng av o’ all nåmnda kommuner.

lEn tjänslcskrivclse finns uppriittad i ärendet.

Kommuncitelen Riredrar rcndct och svarar på utskottets frågor.

Karin Lindsröni (mp), Seija Ojala (s). Vanja Lcncklint (ful), Lars Andersson (s) och
Fredrik Skog (v) yttrar sig.

Karin Ii ndströ fl (nip) anför att det i tj äns tesk ri vd sen borde finnas en bi ri 1 iggni ng
vilka resultat projektet likt fZir invånare i Skinnskattebcrgs kommun.

I,rd ii ings ut skoll cl IJ esl ut a r

att ansl(i 200 0(X) kronor i ui ceklingsinedel till projektet Språnget

Justerandes Utdragsbestyrkande
siun.

1
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96 Dnr 2014.0140,291

Avseende landstingets f. d folkhögskola i Skinnskatteberg

1 augusti 2011 undertecknade Landstinget Västmanland och Skinnskattchergs kommun
en :i’siktsförklaring a’scndc fastiulietcn \‘iittcrskoga 4:106, som landstinget hcsuta:
avvcckla sitt igndc av. 1 avsiktsförkla,ingeii u:l,-3-cks interitione:; alt under tr jr

samverka för iii hitta liyresgisler och/eller köpare liii lokalen,c,. Vidare
dokumcnteradcs all nyetahIcrinar p omrdel gynnas genom alt bedriva en aktiv
verksamlietsutvecklinu och låta olika proj ektidéer prövas. Avstyekiiing ulesluts inte,
och genomförs i så fall i landstingets regi.

‘[idigare IwhanIling av ärenilel

Lcdni::gsutskottet beslutade 2014-02-i9. 25,
alt iicd ;nsva till kommunens intressen uppdra lii! firvatniiigcn ml förbereda ca
all L’rnal iv ha ntl 1 nsp Ian för att mi dersöka möj Ii ghel c om för ;n st vek ni ng av vis s
bygmnder värda all spara sanil undersöka möjligheterna till all Förvärva ytterligare mark
på området

Ledningsutskottet beslutade 2014-04-02, § 55, au notera rapporten till protokollet

Koinninitsivrelsen beshitade enhfihiigi 2011-05-20, 79.
mIl la upp flirhai:Jlingar mcd LandsI ngci Vfisnn:mnla:id om cli cvcniueH öveiagoiide

av Ed fo!khögskolans lokaler
utse 1_ars Andersson (sj. Frcdrik Skog (v), Vania 1_cacklin: ( ji) och Ulf KJclIin (c) att

ic’ i kommunens i&liandIindcIcgation mcd Rolf Andcrson (c) 50111 ersiliLre

OrdRirande redogör för bakgrundcn 1 ärendet sanil informerar om de flirliandlingar som
skett mellan koinniunen och landstinget -

Fredrik Sko (‘.‘), Karin Lindsiröni nip). Lars Andersson (s). \alLm Iencklin: (fp)) och
Rolf Andersson {c) yttrar sig.

Koniinunchefen yttrar sig
Sckrorcliernärii:gsliv och utveckling )ltrar sig.

En ingående diskussion sker om hur det fortsatta arbetet ska forigi

Lcdningsutskottct Ijeslutar

att fortsatta Edrliandlingar med landstingel ska ske

Jusierandes UtdrausbestTkande
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97 Dur 2013.0799106

Den attraktiva regionen — avsiktsförklaring

Kninmunen deltar sedan 2013 tillsammans med Fagersta, Norbcr.
Koflcktivtralikmyndiglmetcn (landstinget). Tratikvcrkct och [ä:;sstrclscn i projektci
Der at:raktiva rcgioncil. Projektcl handlar på ca övergdpandc pan om hur
ransportsystemnel kan bidra tfll regional utvcckli,,g, niiljöuCfckv rörlighet och social

Mllharliet. Projekt ci är uppdelat i sex piloter, av ilka dcn som Skinnskatleberg deltar
[retsar kring temat återetahlering av gruvor i norra Våstmanland och syftar till nit skapa
en tydlig bild För berörda aktörer av behoven för gruvetahlcring och potentiella

grcss ekon fl ikt er.
Lii tjiinsteskriveke ircndct har upprättats.

Koiumurcliercn föredrar irendc: ned förslaget att ko:nmunstvrclscn s:5l ler si baLomn
jvsikisftrklarinEell och proektbcskrivningen proickte: Dn auraktiva rcgocIe:;.

1 ärendet yttrar sig Vanj a Lenek 1 ( fpl) och yrkar bifall till ffirs ln gel -

Leciningsutskottet l,cslutar flirvslå horninunstyrcisen

att ställa sig bakctn avsikts förklaringen och projcLtbcskrivnnucn i prokktct Den
1 trakt va regIn ncn

Justerandes UtdrasbestyTkande
sign,
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§ YS Dnr2014033’Y133

Begäran från länsstyrelsen om ökat mottagande av
flyktingar och ensamkommande barn

Kommunchefen begär i en ijinstcskrielse all förvaltningen ges ett uppdng att utreda
kapaciteten ÉZSr utökat niotlagande av flyktingar oc Ii ensa mko nmandc barn

1 idigare hr IiamIIng av iirendr

Lcdningsutskot:e beslutade 2014-04-02, 57
an ge firvaltningcn i uppdnw au utreda kzipaci:cten för urka: f1yk:ngmtii:aandc ccl:
cisa,nko,nrnndc harn. ccli att ärendet Loinmer kcr till lcdringsitskottcI senast
sammanträdet den 28 maj 2014

Korn nunci IL FCH a ‘ger ‘nu ut 1 ig rapport i ircnd et, och gör bcdömni ngcil ati ärendet
Iiinipl igen kan bnrdlägu:is ivaktan p lösitinu av ftåuan om den F. d folkhögskolar.s
lokaler

Ledniigsut.skotlet hcslitur

att bordlägga ärendet avvaktan på lösning av frågan 0111 f. d folkliögskolans
loka ler

Justerandes Utdragshestyrkande
sign. i
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Dnr20l4.0521.lOl

Förändring i förteckning över Kommunfullmäktiges val till
externa uppdrag 2014-2018, för yttrande

Fullinäktiges presidium har vid sitt samnnntrflde 2014-05—06 lirdigställt ett förslag till
föriindring i förteckningen över Konununfullmktiges val till externa uppdrag lDr
nandatperioden 2014-2018
(rörslaget innebär att uppdrau son’ oinl,ud (ich crsiittarc för ombud cHI irsniötcn i
su,nflillhhets- oIi vli!Förcninar ‘as hon och il: uppgiften att represc:er kom:iiuncn
vid före:ingamas rsmöen dclegcras till komnumsivrelsen för vidaredel cgntio: tiil
dän il! utsedda ti änstcmän
Vidare förcsl.s att uppdrag i l-lemvii,ncts Rirtrocndcn.mnd tas bad dä uppdraget ute
längre är aktuet: pä -und av ny organsation rör i lcrnvllmei.
1 övrigt ffi resi is inga (Zirä idn nza n i iorlcc kTI i :Iun fri r niandatpc ri odcn 20 1 4—20 1 S.
Kommunstyreiscu bereds nu litlflHle all ytira sig över förslaget infZir l,ehandling av
ärendet i fullmäktige den X september 2014.
Yttrandet ska vara presidiet uilllmnda den 25 aunsui 2014.

1 irendet yttrar sig Seija Ojala (s).

Ord ZSr;,nden ffi res lär a t yttra idct ska vara att ainInIun styrelsen i ute har något att
ira not försi agci

1 .ed ni ogsutskottet beslut nr fil reslå ko Immi ,,siv re Isen

att avge yttrande: att ko,nrnuu,stvrescn inte mr ngoI alt erinra mot IZirslaget

Justerandes Uldragsbestyrkande
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§ 100 Dnr 20140520.101

Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige 1
Skinnskattebergs kommun, för yttrande

prcsidium mr vid st: sammanträde 2014-05-06 rd:digsw.Ilt fhrslag till
reviderad Arhcsordning fr koni:minfullmäkt ge i Skinnskauebcrg kommun.
Komnmnstyrelsen bereds nu Ii Ilfihl le nit yttra sig över rörslaget in fZSr behandling iv

irendct i fullmäktige den 8 september 2014.
Yttrandet ska vara presidiet tillhanda den 25 augusti 2014.

1 ärendc yllrar sitt Seija Oala ts). Karin Hnds:rhm Imp). Fredrik Skog tv). Viinja
Lenekl i:: (fpl) och lars Azdcrsson (s).

Vanja Lencklin (fp!), mcd instiiiiimnande av Karin Lindström (nip) och FredriL Skog
yrkar att yttrande! ska vari’ att. t,crffar.tle Alhiiänhcer.s Frgcstund 22. att

flgesi und cii iiucr ruin vid vaI e samma ni räd c ned ful Injäkt i ge, k varsi 5 r utan
föränd ring.

Komrnunchefcn anför att ordet handläggning hör hylas ut mot koinpetensområdu i
samma paragraf

O d fWan&n konsi alerar au det in’ e finns ngoI alt erinra mul förs!aget t1l re’ idc,ing a
arbisordningei i övrigt.

LcdriingsnLsIotIet beslutar fliruslå kommunsti-relscn

1 avge yltrandet an, beträffiinde Allmänhetens frgestund § 22, att frågestunden
äger rum vid varje sammanträde ned fullmäktige, kvarstår utan förändring, samt
att det inte finns nägot att erinra mot förslaget till revidering av arbetsordningcn 1
övrigt

Sanmianträdet jour.ieras f6r lunch.

Sammantrildet kcrupptas.

.lusterarides Utdragsbest’.Tkande
sin% (fr
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Sammantrudet Aterupptus.

101 Din 20140551.143

Presentation av projektförslag kring Kulturreservatet —

Teatermaskinen

Vid dagens saminantrUde kommer Teatermaskinen att presentera ett projekliZirslag för
FU-projektet Kulturreservatet i SkinnskatteIcrgs kommun. Fn satsning på liv,
utveckling och framtid i samarbete med lokala, regionala, nationella och internationella
sarna rbctspartncrs.

Anders Olsson och Jonas Engman från Tealerniaskinen presenterar, genom ett internt
arbetsmaterial för utveckling, planer Rir ett EU-projckt som ska sökas före 1 oktober
2014. Teatcrmaskincn stflhlcr mcd detta frågan om kommunens aktiva medverkan som
niedaktör i projekt Kulturreservatet.
Materialet gås igenom och frågor ställs och besvaras.

Ledningsutskottet tackar för informationen.

1 jirendet yttrar sig Seija Ojala (s), Vanja Leneklint (ljil), Lars Andersson (s), Fredrik
Skog (v) och Rolf Andersson (c).

Kommunchefen yttrar sig,

En ingående diskussion sker.

Ledningsutskottet beshitar

att ge Förvaltningen i uppdrag att ta fram ett undeHag för att besvara frågan om
kommunens eventuella aktiva medverkan i projektet

Justerandes J Utdragsbestyrkande
sin.
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102 Dur 20140381.007

Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning för
år 2013, för yttrande

P uppdrag av Skimiskatteberus kommun revisorer har KLMG genomfört en urattskitng
av Skinnskatiebrgs kommun I,okslut och irsredovisi,tng För r 2013. RcvisionLn önskar
att kornmuiistyrelscn himnar cii vrtrande över hifogad uranskning.
Skrifthg svar ör.skas senast dcii 3 scp:ciiihcr 2014.

1 cdning,iiitskottet I,cslLItar

t ge förvaltningen i uppdrag all göra ett Förslag till yllrande :iII Iedninusutskntwts
nästa sammanträde den 1 3a ucusti

Justerandes 1 Utdrausbcstyrkande

[&Q/j
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§ 103 Drr 20140465.037

Granskning av kommunens organisation, för yttrande

l uppdrag av SkinnskattebcFgs kommun revisorer har KPMG uenomförl en granskniim
av Skinnskattcbergs kommun onzanisation, Uppdragcl ingick i revisionsplanen Rir år
20l3. RevisioHea önskar en dialog mcd kommunstyrelsen kring dc åtgärdsRirslag som
beskrivs rcvisionsrapportcn sann uIifrn den diskussion som sker plenum, Djirefter
önskar revisiondn ett yttrande över hifogad granskning.
Skriftligt svar önskas senast den 30 oktober 2014.

LcdTIingsutskottet beslutar

e ?iaIlningcn i uppdrae alt göra cii förslag till vilrande till ledningsutskoiteis
ufisla sanunainräd c den 1 3 augusti

att rcvisionsrapponen mcd ältirdsIrsIag las upp som en (liskussionspunkt p den
planerade arhel sda cm: om nI tlcn 8juni 20 J 4 son: titskonet tidigare hesutat ska iga
r in

Justerandes Utdragsbestyrkande
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11)4 Dur 20)10342023

Angående tillsättning av förvaltningschef för miljö- och
byggnadsnämnd

1 cn skrivelse från rcvjsiorlcn önskas svar från kommunstyrelsen på fräuor i rubricera!
ärende. Miljö— och byggnadsnämnden Imr i protokoll 2014—03—12 uttalat att
FinaItningschcC rör miljö— och hyggnadskontoret ska anstEillas av näcnndcn samråd mcd
kt.iiuuu nclie fen Konm lurist vrc sej har sa nina ii rende 2014—04—1 5 beslutat up pdra till
komnur.chcfcn a:i i sa,trd I1ed niiliö- och I,)ggnadsni!nn-dcl] rekrytera
Rr ali ningsehef. Dc flircliggr med andra ord i knitinunca två olika beslut om hur chef
Rk miljö- och byggnads [ii- alinitmen ska rckr) Icras
Skriftligt svar iii:skas senast den 3 sepi uher 2014.

Revisionen sllillcr i skrivelsen tre frågor som ska besvaras.

Lcdningsutskottel/pcrsnnalutskouet hcslutar

att ge fZirvaltningen i uppdrag att göra ett fZirslag till ytirande till
lcdningsutskotlets/pcrsonahitskottets nästa santiiiiantrLide den 13 augusti
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Lcdninusutskottcc 2014-05-28

§ 105 Dra 2014.0090.106

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Samardningsförbund

Förslag till ny Förbu,:dsordnng flir Non;, \‘sinianla,ids Sarnurdningsiirbund fördlluger.
Vid arels nicdlenssanird den 8 april prcscntcradcs Försige. Bakgrunden är friimst en
fZircs 1 iucn liöj ninu av ord förand carvod et, och i samband mcd della har ivc,i CTI del
redaktoncfla ndrir.u,r och a:dra mindrejusteringar gjorts.
Sant!i dc rnvnnad c ut i en tekn ranic:d at on till huvud I:iiiir cii att anta ID [SI aget t II
JYirhundsordning mcii föreslagna indring:ir glillandc 0, I2, §13, §15, *16 och §19.
Den nya IZrhundsordningen ska gilla frin och mcd 2015—01-01.

Led ni ngsnts ko fet livs’ ii tar lliresIi kon’’,’ unlull mäktige

alt godkinna upprUtat Förslag iII ny reviderad Förbundsordnin ftr Norm
\‘ist,n n! ands Sanio [dn ngs rrb und

att ,nla den nya fZirbundsordningcn art giIIa frän och med 2(115-01 -01

Juscerandes Gtdragshestvrk-ande

L”u L__ -
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105 Dnr2013.1245.023

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

KoInmunst\ rIscii har i dclcgationsordnineci gett komnmnchefcn rätten att besluta oc
tillsäuairg av tjhist soni sektorcliefadelnings:hcr
Eni igi delegationsordningen 1’ 8 Anställning. ski samråd ske med
1 cdiii igsul sk ot tel perso nalut skott el f6rc beslut om till säl ln ng.

S;,nirdct gäller lii Isättning av scktorclieC för ård och omsorg sam! barn och ulbi Idniig
Komrnunc}iefen avger vid dagens sainmantrilde nrnnllig rapport i ärendet,

Tidigare behandling av ärendet

Icdningstitskottet/pcrsonalutskottet beslutade 2013-11-26, § 199,
att fön’alt,nrwcn utformar beslutsunderlag fZir att utöka tjnstcn scktorclief vård och
omsorg Urri ii 1 ialvt d t 1 heltid
at! fZirva Itningen snarast startar rekrytcrngcn av sektorchef vård och omsorg
att Urvaltningen utreder innehåll och ut orTurliTIg av tjinsten sektorehef barn och
utbildning
att rcndet åtcr tas upp pr sammanträdet dcii 9januari 2014

Icdningsulskotte!personzuskottct beslutade 2014-Dl-OX. § 9,
ati 1inslcn sektorcltervård— och omsorg utökas frän linivtid till lickid och att osn,aden
tas non] ram Rir årcis hudgct

Lcdningsutsko;lct’pcrsonalutskottet bcslutadc 2014-02-19, § 24.
att ord röranden för vård- ocim cinsorgsutskottet adjungeras till pcrsonalutskottct fZir att

delta i Tilcnjucn.la

Lcdninusutskouetpersormlutskottet bcsluLde 2014-044)2, § 66.
att iiotcrn rapponen till proo<olLe

LedningsutskDtlet/personalutskottet beslutade 201 4-04-30, § 81,
att notera rappoilen till protokollet

Koinnrnnchcfen rapporterar att rekrytering av sektorehef vård och omsorg görs av en
rckrytcrinusfirma, att det hittills finns två intressanta söbnden sann att plan flir intervjuer
har upprättats och ska genomföras tZre scmcstr:inia.

BeträfFande lösning av frågan om vakant haivtid scktorchef barn och utbildning, behövs
mera tid är att hitta en bra lösning.

Justerandes Utdragsbestyrkande

___

-_____
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§ 107 [orts Dnr20131245023

Under dcii fonsätter rektor att ‘urt samnrdr.arc för scktoni. l’erso,iauiskoti cl kzn tänka
sig att en cxlcm resurs kan bcbö’ as som stöd under en viss tid.

Ledningsulskollel/personalut.skotlcl beslutar

all notera iLie ml:’ t alIcn tu protokoll cl

Justerandes (Jtdrausbestvrkandc

-
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2014-05-28 5 92

Tjänstgöringsplan för kommunchefen

Dur 2014.0519022

Kominunchefen har inkommit med cn tjänstcsksivelse där han begär föräldraledighet för
tiden 2014-10-01 till och ned 2015-01-31.
E[IlIgt Dclcgationscrdj,ing för koniinunstyrclseii, Personalärenden P15 Ledighet, ska
koiiimunstyrelsens ordförande besluta att hc i tja fliråldraledigliet Fdr koiniiunchcfcn, och
[i jakt 1 igen även besluta oi ii vika ri e san ihand ned d etta.

Kornrnunstyrclsens ordIirande örskr sanirda mcd edningsutsko ut’pcrsona[utskottct
fire beslut om ledighe:.

LvdiiingsutskoiteUpersonailtaskottct lieslutar

all ilolem till protokollet all samriid har skett

F Jusierandes ljtdragsheslyrkande -
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IOS Dnr 20140013.017

Aktuell information från kommunchefen

Akluell information ska ges av kommunehefen vid varje saiintanIrde mcd
1 edn ngsut skottet.

Yttrande har lämnats pä begäran av förvaltningsrlittcn angcnde övcrklagan ;Iv beslut
fhttat av komniunslyrelsen bcträflhndc rckrytcring av chef till miljö- och bygg.

NiiriTlgsl ivsbaromcicrji visar att Skiiiiiskat(cbcrgs kommun 1 iggcr p 289:e plats

li:skl fiin:liningso:iirdc har koni akini S:ockliolms län fl5gCI1dC s:öd
gci;o:nförnde av enkäter sn:ii ska göras enligt lag Dc Ha motLog positivt av
lm’ udin:inncn för Finskt fönaItningsomrdc

1vdiiingstitskotIet Iwsltitar

att no in Co rn1l onen till pro:okol le’

Juswrandes Utdragsbestvrkande

[fr
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§ 109 Dnr 20140016.002

Delgivningar

I.nndstinget Västmanland
140509 Dur 2014.0145106
Gciucosamrna nnmdcn För iiipmcdesverksamIict och andra samvcrkansfr;igor,
protokoll2ol 4-03-Il

Norbergs kommun
14U515 Dnr2014.0293.106
V ist n ml and —Da la rna Lii nciifimiid, prol ok 011 201 4—04—22 samt p mtoko II suldrag § 52
I3udgetuppföljning per 2014-03-31

Svcrgcs Komninuer och Landsting, SKL
140507 Dnr 2014.0092.1(1
CirkuHir 14:17 Fjuduetrdmtsättninuar För rcrI 2(114-2017
Cirknilir 11:18 Koinmunl lhsiighc:savgifi, prognos 2015
CirkuHir 14:19 Pacia, lniroduktionsans:lli:ingar BLI och BAL
Cirkul5r 14:20 Ny lw om regisierkontroll av personer soni ska arbeta mcd barn

‘iitn,anIands Konin,iincr och 1.ands(ing, ‘KL
140514 Dnr20l4.0102.106
Skrivelse om fZirbundsavgifi till VKL För hr 2015

Led iii ngsu (skottet livs 1 tita

all liga degivninurn:i lii Intihugania

Etjstcrandes
1

Utdragsbestvrkande

[siun.,U


