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Plats och tid Stora sammanträdesrumrnet, Kommunhuset den 18 september 2014 kl. 08.30-1 1.00

Beslutande Lars Andersson (s), ordförande
Fredrik Skog (v), vice ordf
Seija Ojala (s)
Rolf Andersson (c)
Vanja Leneklint (fpl), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Karin Lindström (mp), ersättare

Katarina Sohiman, nämndsekreterare/utredare, § § 128-129
Thomas Lenell, sektorchef teknik och service, § 135-139
Jan Jäder, sektorchef näringsliv och utveckling, § 135-139
Nima Poushin, kommunchef
Bo Björn, tf avd chef personal och kansli
Agneta C. Lundberg, kommunsekreterare

Utses att justera: Vanja Leneklint (fpl)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 22 september 2014 kl. 13.00

Underskrifter:

Sekreterare . Q ... Paragrafer
Agna C. Lundberg § 128-144

Ordförande
Lars Andersson

Justerande
Vanja Lek1int

Delegationsbeslut:

§ 136 Dnr 2014.013 1.106 Översyn av Mälardaisrådets utskott— remiss

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 128 Dnr2014.0444.l01

Styrmodell, vision och mål för mandatperioden 2014-2018

Utifrån de diskussioner som fördes vid ledningsutskottets planeringsdag 2014-06-18,
ska fortsatta diskussioner ske.
Ordföranden lämnar till dagens sammanträde ett förslag om den fortsatta hanteringen av
ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-04-30, § 77,
att en planeringsdag för visions- och målarbete genomförs den 18 juni med början kl.
10.00
att arbetsmaterialet från planeringsdagen den 22januari utgör underlag för arbetet
att en modell för målarbetet i Skinnskattebergs kommun då diskuteras fram

övergripande mål för Skinnskattebergs kommun då diskuteras fram

Ledningsutskottet beslutade 20 14-08-13, § 114,
att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 18 september

Ordföranden redogör för sitt förslag som innebär att ärendet åter tas upp vid utskottets
sammanträde i oktober.

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet åter tas upp vid ledningsutskottets sammanträde den 15 oktober 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 129 Dnr2014.0465.007

Förändring av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen

Förvaltningen har upprättat en rapport i ärendet på uppdrag av ledningsutskottet vid
förra sammanträdet.

Tidigare behandling av ärendet.

Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 115,
att förvaltningen får i uppdrag att belysa vilka konsekvenser som förslaget till
förändringar får
att ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett förslag till beslut om en förändring av
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen
att uppdraget redovisas vid utskottets sammanträde den 18 september

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

En ingående diskussion sker.

Fredrik Skog (v) yrkar att ärendet inte ska behandlas vid dagens sammanträde.

Sammanträdet ajourneras på begäran av Vanja Leneldint (fpl). Tjänstemännen länmar
sammanträdet.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden föreslår att ärendet behandlas enligt Fredrik Skogs (v) yrkande.

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet åter tas upp vid nästa sammanträde med ledningsutskottet den 15 oktober
2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 130 Dnr2014.0375.002

Underskriftsbemyndigande

Tidigare beslutat underskriftsbemyndigande för Kommunstyrelsen,
20 14-05-20, § 68, behöver justeras på grund av personalförändringar.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättat förslag till underskriftsbemyndigande

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigp
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§ 131 Dnr2014.0297.106

Förslag till beslut om temporär ändring av
förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö

På ägarmötet i samband med VafabMiljö AB bolagsstämma i Västerås den 25 april
2014, diskuterades beslutssituationen för ombildningen av VafabMiljö AB till
kommunalförbundet VafabMilj ö. Bakgrunden till mötet var att 11 av 12 ägarkommuner
godkände ombildningen genom beslut under år 2013. Den kommun som ännu inte tagit
de beslut som behövs för att kommunalförbundet ska kunna bildas, är Enköping.
1 beslutsunderlagen framgick vikten av att alla kommuner tog beslut så att
ombildningen kunde ske vid årsskiftet 20 13/2014, och att Enköping har möjlighet att gå
ur förbundet inom tre månader efter att alla konsekvensanalyser av ett eventuellt utträde
tagits fram. Den möjligheten, som alla kommuner godkänt, tillkom för att Enköpings
tveksamhet till ett fortsatt samarbetet inom ramen för ett kommunalförbund inte skulle
försena ombildandet för övriga kommuner.
Enköpings kommun har ännu inte tagit ställning, och för att formellt kunna bilda
kommunalförbundet innan Enköping tagit ställning, måste förbundsordningen ändras.
Andringar i konsortialavtal och aktieöverlåtelseavtal kan avvakta tills Enköpings
kommun tagit beslut om sitt medlemskap.
Förslag till beslut om temporär ändring i förbundsordning och reglemente för
kommunalförbundet VafabMilj ö, finns upprättat.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna den temporära ändringen av förbundsordningen för kommunalförbundet
Vafabmiljö enligt bifogat förslag i avvaktan på Enköpings kommun ställningstagande

att godkänna att den temporära förbundsordningen upphör att gälla om Enköpings
kommun godkänner ombildandet av Vafabmiljö AB till kommunalförbund enligt det
konsortialavtal, den förbundsordning och det aktieöverlåtelseavtal som tidigare antagits
av kommunfullmäktige. Det innebär att när Enköpings kommun beslut vinner laga kraft
gäller den tidigare antagna förbundsordningen med tillhörande avtal för
kommunalförbundet Vafabmiljö för alla kommuner. Om Enköpings kommun däremot
väljer att inte bli medlem i kornmunalförbundet permanentas den temporära
förbundsordningen
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§ 132 Dnr2014.0917.008

Varuförsörjningsplanering

Länsstyrelsen har lämnat information om nya riktlinjer för stöd till lanthandel. Vissa
lanthandlare, till exempel lanthandeln i Riddarhyttan, kan få 85 % i investeringsstöd om
kommunen ställer sig bakom detta. För att länsstyrelsen ska kunna lämna stöd, måste
kommunerna enligt förordningen ha planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att
behov av stöd kan bedömas. Ett beslut enligt bilagt dokument är tillräckligt för att
kravet ska vara uppfyllt.
En tj änsteskrivelse i ärendet har upprättats.

1 en tjänsteskrivelse föreslås att kommunen beslutar att ställa sig positiv till att bidrag
enligt “förordning 2000:284 om stöd till kommersiell service” lämnas inom
Skinnskattebergs kommun, samt att kommunen beslutar att Riddarhyttan är ett område
där stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och livsrnedelsbutiker. Kommunen
kan därmed anses “ha planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd
kan bedömas”.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att kommunen ställer sig positiv till att bidrag enligt “förordning 2000:284 om stöd till
kommersiell service” lämnas inom Skinnskattebergs kommun

att Riddarhyttan är ett område där stöd ska kunna lämnas till drivmedelsstationer och
livsmedelsbutiker. Kommunen kan därmed anses “ha planerat varuförsörjningen på ett
sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas”

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 133 Dnr2014.0890.008

Kulturbygd i Samverkan - ansökan om årligt driftbidrag

Kulturbygd i Samverkan, KIS ansöker om årligt driftbidrag om 20 000 kr.
Föreligger ett yttrande från sektorchef kultur och fritid.

1 yttrandet anförs bland annat att vad gäller årets budget för såväl sektor teknik och
service och sektor kultur och fritid finns det inte anvisade medel för detta ändamål. Om
skötseln i Skinnskattebergs kommun också ska ske i kommunal regi och hålla jämna
steg med Köpingsdelen, behövs att medel anslås i budgeten för kommande år. För år
2014 finns utrymme inom ram att anvisa 20 000 kr då andra kostnader blivit lägre än
beräknat. En långsiktig lösning skulle kräva resursbeslut om underhåll för kommande år
baserat på en underhållsplan.

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

Vanja Leneklint (fpl) yrkar att 20 000 kr anslås för underhåll år 2014.

Fredrik Skog (v) anför att om kommunen tar på sig ett drifts- och underhållsansvar är
risken att det är kostnadsdrivande.

Seija Oj ala (s) påminner om att detta slags bidrag inte omfattas av konmmnens regler
för föreningsbidrag.

Karin Lindström (mp) anför att leden tillför kommunen och invånarna mycket gott.

Kommunchefen yttrar sig.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anvisa 20 000 kr till driftbidrag för 2014 inom gällande budgetram för året

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 134 Dnr2014.0919.294

Angående uppsägning av hyresavtal — information

Teatermaskinen har sagt upp hyresavtalet med kommunen för det s.k Kolhuset i
Riddarhyttan. Teatermaskinens ordförande föreslår nu i en skrivelse daterad 2014-09-
04, att avtalet fortsätter att löpa under den tid diskussioner med kommunen pågår om ett
samarbetsproj ekt.
Ett yttrande från sektorchef teknik och service finns bilagt ärendet.

Ordföranden ger information i rubricerat ärende.

Kommunchefen yttrar sig.

Ledningsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet
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§ 135 Dnr2014.0459.438

Miljöpris och miljöstipendium 2014

Enligt Regler för miljöpris och miljöstipendium ska Skinnskattebergs kommun årligen
utdela miljöpris och niiljöstipendiurn till en summa om totalt 24 % av prisbasbeloppet.
För år 2014 är sunman 10 700 kr. Ansökan om stipendium hari år i kommit från
Ekorrens förskola i Riddarhyttan som söker 10 700 kr och Klockarbergsskolans fritids
som söker 9 500 kr. Inga nomineringar till milj öpriset har inkommit.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 29 14-08-13, § 122,
att ansökan från Ekorrens fbrskola i Riddarhyttan stipendium om 10 700 kr ska beredas
ytterligare och att ärendet kommer åter till ledningsutskottets sammanträde den 18/9

Ledningsutskottet beslutade dessutom föreslå konmiunstyrelsen
att tilldela Klockarbergsskolans fritids miljöstipendium om 9 500 kr
att notera till protokollet att inga nomineringar till milj öpriset har inkommit

1 den vidare beredningen av ärendet har den sökta stipendiesurnman ökats till 17 900 kr
inkluderande vikariekostnad.

Kommunchefen påminner om medel för milj östipendium redan tagits i anspråk utifrån
gällande regler, men då medel finns är det möjligt att besluta utöver detta.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v) och yrkar att stipendiemedel beviljas till förskolan
Ekorren enligt ansökan 17 900 kr.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att tilldela förskolan Ekorren i Riddarhyttan milj östipendium om 17 900 kr
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§ 136 Dnr2014.0131.106

Översyn av Mälardaisrådets utskott — remiss

Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende dess fyra utskott,
milj öutskottet, planerings- och trafikutskottet, näringslivs- och FoU-utskottet samt
kulturutskottet. Mälardalsrådets medlemmar inbjuds nu att inkomma med synpunkter
rörande bifogad remisshandling.
Rernisstiden löper till och med den 31 oktober 2014.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 119,
att bordlägga ärendet

Ordföranden föreslår att kommunen avstår från att avge yttrande.

Ledningsutskottet beslutar

att Skinnskattebergs kommun avstår från att avge yttrande i frågan

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 137 Dnr2014.0140.291

Angående f.d foikhögskolan — verkställande av beslut,
rapport

Kommunfullmäktige beslutade 20 14-06-30, § 43, att Skinnskattebergs kommun
att förvärva fastigheten Vätterskoga 4:106, f.d foikhögskolan i Skinnskatteberg enligt
det förslag till avtal som finns upprättat med landstinget
att rapport i ärendet ska avges vid nästa sammanträde med fullmäktige den 8 september
2014
att intentionen med att överta f.d foikhögskolans lokaler ska vara att hitta en långsiktig
lösning där inriktningen på verksamheten ska vara näringslivsutveckling, till exempel i
form av en företagsby, samt ge möjlighet för kommunen att bedriva verksamheten med
boende för ensamkommande flyktingbam!-ungdomar

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 112,
notera rapporten till protokollet

Kommunchefen avger en ingående rapport angående verkställandet. Förvaltningen
arbetar med olika typer av lösningar för en konstruktion som innebär att kommunen
kvarstår som ägare men behöver hjälp med drift och utveckling av området och
verksamheten. Det handlar också om hur landstingets medsända 1,7 mkr på bästa sätt
ska användas för åtgärder som exempelvis gäller värmeförsörjningen.

Sektorchefema teknik och service respektive näringsliv och utveckling svarar på frågor.

Ledningsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet
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§ 138 Dnr2014.0381.007

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

På uppdrag av Sk.innskattebergs kommun revisorer har KPMG genomfört en granskning
av Skinnskattebergs kommun bokslut och årsredovisning för år 2013. Revisionen önskar
att komrnunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad granskning.
Skriftligt svar önskas senast den 3 september 2014.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet besLutade 29 14-05-28, § 102,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett förslag till yttrande till ledningsutskottets
nästa sammanträde den 13 augusti

Förslag till yttrande finns nu upprättat.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta förslaget till yttrande som sitt eget
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§ 139 Dnr2014.0465.007

Granskning av kommunens organisation, för yttrande

På uppdrag av Skinnskattebergs kommun revisorer har KPMG genomfört en granskning
av Skinnskattebergs kommun organisation. Uppdraget ingick i revisionspianen för år
2013. Revisionen önskar en dialog med kommunstyrelsen kring de åtgärdsförslag som
beskrivs i revisionsrapporten samt utifrån den diskussion som sker i plenum. Därefter
önskar revisionen ett yttrande över bifogad granskning.
Skriftligt svar önskas senast den 30 oktober 2014.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-05-28, § 103,
att ge fbrvaltningen i uppdrag att göra ett förslag till yttrande till ledningsutskottets
nästa sammanträde den 13 augusti
att revisionsrapporten med åtgärdsförslag tas upp som en diskussionspunkt på den
planerade arbetsdagen om mål den 18juni 2014 som utskottet tidigare beslutat ska äga
rum

Förslag till yttrande finns nu upprättat och föredras av komrnunchefen.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

anta förslaget till yttrande som sitt eget

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 140 Dnr2014.0690.003

Jävspolicy, för yttrande

Kommunfrillmäktige har från miljö- och byggnadsnämnden mottagit en skrivelse där
det framgår att nämnden uppmärksammats på kommunens bristande rutiner avseende
opartiskhet, intressekonflikt och bisysslor. Vid länsstyrelsens revision av kommunens
kontroll inom livsmedelsområdet, riktades kritik mot nämnden på grund av avsaknad
av policy angående opartiskhet, intressekonflikt och bisysslor. Kritiken framfördes även
vid motsvarande revision 2010.
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige utformar en j ävspolicy omfattande
kornnuinens hela verksamhet.
Förslaget överlämnas härmed till kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrandet ska vara presidiet tillhanda vid KF-beredningen den 6 november 2014.

Ledningsutskottet beslutar

förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till yttrande till utskottets sammanträde den
15oktober2014
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§ 141

Energi- och klimatrådgivning, för yttrande

Dnr 2014.0691.410

Kommunfullmäktige har från miljö- och byggnadsnämnden mottagit en skrivelse, där
nämnden anser att hela ansvaret för den kommunala energi- och klimatrådgivningen ska
finnas inom dess ansvarsområde, eftersom tjänstemannen som arbetar som
kommunens energi- och klimatrådgivare även arbetar med bygglovsprövningar.
Förslaget överlänmas härmed till kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrandet ska vara presidiet tillhanda vid KF-beredningen den 6 november 2014.

Ledningsutskottet beslutar

förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till yttrande till utskottets sammanträde den
15oktober2014
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§ 142 Dnr2013.1245.023

Tillsättning av sektorchef barn och utbildning — rapport

Kommunstyrelsen har i delegationsordningen gett kommunchefen rätten att besluta om
tillsättning av tjänst som sektorchef/avdelningschef.
Enligt delegationsordningen P 8 Anställning, ska samråd ske med
ledningsutskottet/personalutskottet före beslut om tillsättning.
Samrådet gäller tillsättning av sektorchef för vård och omsorg samt barn och utbildning.
Kommunchefen avger vid dagens sammanträde muntlig rapport i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 2013-11-26, § 199,
att förvaltningen utformar beslutsunderlag för att utöka tjänsten sektorchef vård och
omsorg från haivtid till heltid
att förvaltningen snarast startar rekryteringen av sektorchef vård och omsorg
att förvaltningen utreder innehåll och utfornrning av tjänsten sektorchef barn och
utbildning
att ärendet åter tas upp på sammanträdet den 9januari 2014

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

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 2014-02-1 9, § 24,
att ordföranden för vård- och omsorgsutskottet adjungeras till personalutskottet för att
delta i intervjuerna

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 20 14-04-02, § 66,
att notera rapporten till protokollet

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 20 14-04-30, § 81,
att notera rapporten till protokollet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-05-28, § 106,
att notera informationen till protokollet

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutade 2014-08-13, § 125,
att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign
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§ 142 forts. Dnr2013.1245.023

Kommunchefen avger rapport i ärendet, och aviserar att ett förslag kommer till
ledningsutskottets nästa sammanträde, och som inte medför en utökning av budgetramen.

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

Ledningsutskottet/personalutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet
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§ 143 Dnr2014.0013.017

Aktuell information från kommunchefen

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

Ny ekonomichef har anställts och tillträder formellt sin tjänst den 1januari 2015.

Tidspianearbetet för år 2015 pågår och förslag kommer till utskottets sammanträde i
oktober.

Kommunchefen har vid en ceremoni den 10 september delat ut milj östipendium till
Klockarbergsskolans fritids, där representanter för fritids bjöds på läsk och kakor och
förevigades på foto av kommunens inforrnatör.

Inför kommunstyrelsens val till förtroendeuppdrag tas en lista fram till utskottets
sammanträde i oktober.

Ledningsutskottet beslutar

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.j
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§ 144 Dnr2014.0016.002

Delgivningar

Arbogaåns Vattenförbund
140826 Dm- 20 14.0524.432
Ordinarie förbundsstämma, protokoll 2014-06-02

Landstinget Västmanland
140914 Dm- 20 14.0915.701
Rapporten Västmanlänningars hälsa 2014 — sammanställning av resultat från
enkätstudier och befintlig statistik

Regeringskansliet
140820 Dm- 20 14.0882.600
Utbildningsdepartementet, remiss En bättre skolstart för alla: bedönming och betyg för
progression i lärandet (U 2014:C)

Surahammars kommun
Kommunstyrelsen, protokoll § 80 VKL Finansiering 2015, § 81 VKL Finansiering
gemensamma satsningar

Skinnskattebergs kommun
140910
Miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 20 14-08-29

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
140807 Dm- 2014.0092.101
Cirkulär 14:3 1 Politiska partier inom vård och omsorg

Ledningsutskottet beslutar

att lägga delgiviilngama till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

LA-


