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Pia:s och tid Stora sainlna,itriidcsrununcL. Koni,minhusu 30 april 2014 kl. 03.30—1225

Beslutande Lars Andersson (s). ordf
Fredrik Skog (v). vice ordf
Sca Ojala (s)
Carini Såndor (fp!)
Rolf Andersson (c)

Övriga dellaearc \‘anja Leneklint (fpl). ersältare
Ni Illa I’oushi n, komniunc hof
Atmeta C. 1_undberg, kominunsukrelernre

Ulses alt justera: Rolf Andersson (c)

Plats och tid Personal— och kansliavdelningen den 5 maj 2014 kl. 14.30

Undcrskrjftcr:

Sekrclcrarc .I.L4 JRj ParagraEr
Auridta C. Lundlerg § 70-84

Ordförande
1_ars Ande[son

Justcndc
lbfAndersso fl

Justcrandes Utdragsbestyrkande
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70 Ditt 2014.04(10046

Årsredovisning 2013 för Pontus Nohres stiftelse II och III

Arsrcdoisning för riikenskapsnn 2013 för Ponlus Nohrcs stihelse Il och )I har upprijlinis och skri
godkännas riv WIInäktige.
Skinnskattebcrgs kommun är fnaItarc av stiftelserna,

led lungsti (skottet besi otur löresi ko In munfo II iiiiiI(tige

all godkinna irsrcdovisning rör räkcnsk;ipsiiwl 20 3 för Pontus Nohrcs siifiIsc II och III

- Justerandes Utdragsbestvrkande

LZr
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Sammanträdesprotokoll
Ko Ln rn unslyrelscn
Ledningsotskottet 2014-04-30 Sid. 53

§ 71 Dur 2014.0443,042

Budgetuppföljning med årsprognos per 2014-03-31

Iludgetuppröljning mcd hrsprounos per 20l4-03-3 hrupprittaIs.

Fkont,miclieln fr;irnflir i kommentarer till pci’inden, att den finansiella rcdo isningen av dc likvida
medlen visar en behållning mcd 46904 tkr. Det är en förb5ttring mcd 4.092 tkrjänifrt med
årsskiftet. Under perioden har det atnorterats 478 tkr och även gjorts den sista amorleringen på
lånet i Handelsbanken. Aktuell åTlcskuld hos KoTTununinvest är 35883 tkr Rirdelat på två olika
avgi ftsfinansicradc lån.
Uppi flerna om de aktuellti pcnsiniisplaceriiigarnu ios Swedhatik Rohur kommer liingrc fram att
kunna ZU jas hltre. då direkt tillgånu genom egen inlogninu hos banken ger möjlighet att ta frini
häHre underlag ii idag över (le phiceradc niedlen

ointnunchefeji röredrar ärendet -

ArsproEnoscn visar mninu på sektor barn och uihildri[ng wLi delar av tird ccli omsorg, och
förvaliningen jobNir på delta.
Rekrytering av tre förskollärare p;går, men det hnr visat sig att dcl saknas tre tjänster årets budget.
Inom vård och omsorg har införande av ett IT-system medfört kostnader som inte ir hudgeterade,
då systemet har höga säkerhetskrav. Detta jr under upphandling genom ett gemensamt projekt i
länets kommuner. Förvaltningen jobbar på att ta kontroll över detta
Sektor teknik och service kommer att klara sin budget om inget oförutsett inträffar.

1 iiren’Jct unr sig Lars Andersson s, Seija Ojala kL Frcdrik Skog (v). Carina Såndor (fpli och
Vanja Leneklint «pI).

En inuående diskussion flhljer efter föredi’agningen.

Ludningsulskollet lnslLItar lUruslå komniLilisly rclscn

att förvallningen flir i uppdrag att identiFiera åtgärder för att hantera underskottet i sektor barn och
utbildning

Justerandes UldragsbcstyTkande
1 sign. ._—
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$72 Dn: 20140375002

Underskriftbemyndigande

Tidigare beslutat undcrskrifll,cmyndigindc för Kommunslyrelsen,
2013-12-17, § 224, hehöverjusteras p grund av personaiftirändringar.
En Ijänsleskrivelse i rdndct har upprättats.

Underskrifibernyndigandet behöver justeras med anledning av att ny chef för LeLnik och service har
tilICriÉI

Le,lnirigsutsknltet beslutar fliresli kominnnstyrelseii

in koiiimurtel:ef Ninia Pousl,in. cknnnjiiclicf i\[ikacl Eriksson. redovi snuigsekonom Agnci; Lind
eller ekornin Bibbi Nvlander s3m: ekonom Michael Sunih, att två i förening eller ‘nr för sig i
Färciiing mcd assistent Birgitta Karlsson eller assistent Monika ihuresson und cr5 kriva am isninL’ar

koniinuncns bankräkningar och plusgirokonton

att rcdovisnin,2sckonom J\gncI Lind och ekonomichef Ntikael Eriksson var ifk sig eller gc:om
o cnbud a & lingi ggöm och bra kommunens talan i kravärcndc:: såvij 1 i som ut om domsto

att kommunstyrelsens ord ftSrandc Lnrs Andersson (s) och vice nrdrciranden Fredrik Skog fy) att
hMa 1 illsaininans eller var flir sig i if3rening med koinniunchej Nima Poushin, ekonomichef M kael
Erikssnn och seklorehctbn för teknik neh service Thomas Lcncll underleckna ftljande handlingar

köpchandlingar eller motsvarande i samband med ffirvän, fZirsäljning, gåva och mottagande av
gåva avseende såväl fhst som lös egendom, servitut, avtal, vägriittsavtal, övriga handlingar i
ärenden rörande fastighelsrcglcring enligt fastighctsbildningslagcn där kommunen är part,
skuldiZirbindelscr lån som upptages av kommunen, ansvarslZirbindelscr rörde borgensåtaganden
fullTniiktigc beslutat om

Sammnntridct ajourneras för paLLs

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrcisen
Lcdningsutskottet 2014-04-30 Sid. 55

§ 73 Dnr 2014.0411.007

Anmärkning mot kommunstyrelsen i revisionsberättelse 2013 för
Skinnskattebergs kommunstyrelsen - yttrande

Komnrnnfullrniiktigcs prusidium ger i en skrivclsc till konirnunsyrclsczi 2014-04-29, möjlighet för
styrelsenatt yttra sig i ftgan.

1 revis ionsl,cr5 tt c Is cci tZir 2013 riktas en ci, iii rki ii tunt konun unsivrel CH ‘p grund av bristande
uppföljning av iustvniingcti och d lbll,nk-tigcs hcslut ein utarbetande av injitbara cCfktmål inte
vcrstiIIs.

f’Icd aincdnmu av dc:ia vill ftiIln’.äkliues presidium gc ko munslvrlscn möJlighc: all avge CII

1trandc in’m,i ti,ll,i,iktigc den If, juni 2014 fagar l,cslin om Arsrciogörclsc och bnkslui 2013 för
Skinnskailcbcrgs kommun.

Yttrande: ska vuril presidiet tflIhinda senasi den 30 maj 21)14.

Lem i,,gst, Iskottet besl ola r

att öve ri 11111]’ ärcnd ( Il k ommu nst’ rc Isens pre sid ‘im alt gc förs 1 ag [il 1 vilran d soni beliandl as vid
kominunsyreIse:is saniinantridc dc,, 20 maj 2014

.Iusterandes Utdragsbcstyrkande
sign.
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74 Dnr 2014.0090.106

Årsredovisning 2013 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Ärstedovisning 2013 rör Norra Väslinaijlands Sarnordningsförbund finns uppriittad.
SanoTduingsiirhur1cts styrelse har 20i4-03-i2, W. he!uta nit godkinna
frsredoisningen och liigua de: till hand!ingar.:a
Enligt flirhundsordnii,gen ska styrelsen inom tre niänader cflcr rikcnnkapsrets utgång överlämna
årstiokslet och firsrcdo is:ilng till rörbundsncdlcmmarna och till av dessa u:scclda revisorer.
S:iniordnings1irhundc:s räkenskaper. zirsrcdovisnintz saint s:vrclscns fön-aItnir:g, ska granskas av
en revisor rr ajc tirbu:dsi,edlctns räkning. Den rör kommunerna gclncnsanlittt rCViSoni viljs
av Fagersta konununfulliniktigc,

1rullmiktfge har att godkiinna ärsrcdovisnngcn saint behandla frågan om ans’ arsfriliet för Norra
Västmanlands Sarnordningsförhund 2013.

Leif ni ii gsn Iskottel I,esl Lt nr fl resl korn ni ii nfullniii kl ge

att godLänna Årsredovisning 2013 för Norra \‘stwanlinds S:imordningsförhund

att tiIIst rka rcvisorcrnas förslag att be’ ilja ansarsfrilwt för styrelsens Rdtrnöter rör
verksamhetsitret 2013
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75 Dnr20140145.106

Arsredovisning 2013 för Hjälpmedelscentrum samt
verksamhetsberättelse för Gemensamma nämnden 2013

Gemensamma nämnden fir 1 Ijälpmedelsvcrksamhct och andra samvcrkansfrågor har övcrhimnai
rsrcdovisning för 1 ljälpnwde]sccnlnim 20 3 samt verksainheLsberiitlelse rör nämnden 2013 till
huvudniimen
Enligt reglcnienwt ska nämnden varje r i en rsbcrättclse redovisa sin verksamhet som delges
rcspcktive paus fullmäktige. Den gcmensaninrn nämnden ska granskas av revisorer hos var och cii
av dc samverkande parterna; revisorenia kan samarbeta.

Fullndiktigc har all godkänna rsrcdovisningeti 2013.

Lcdninguiskotlet noterar alt ytirande från reviorcnxt sakn,w.

Lcduiingsutskottet beshilar IbreslA koinmunllillinliktige

aLL 2odkäI,ula Arsrcds’ silicig r 1 IjU1in:cdclsccmrnni 2013 samt vcrksametsherättclsc 2013 ftir
Genictisaunina nänmden Rir ItUlpnicdclsCror och andra snrnvcrbrsfrgcir

Justerandes Utdragsbestyrkande

Lik
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§ 76 Dnr2014.0357.002

Förslag cm delegation av beslut om projektbidrag som rör Finskt
förvaltningsom rå de

l co tjänsteskdvclsc firesäs konuminst rclsen besluta att dekgcra till seklorei:ef Tia,ir.gsl,v och
utvccklig rtittcn att hcslua o:i prnickthidrag som rir Fnsk tnaltniiuzsomr1idc.

Beredningen i två steg Rire beslut kommunstyrelsen, har visat si tidsödande då projektansökan
först ska passera en instans i bcslutsprocessen, sacnrådsgruppcn För Finskt förvaltningsområde,
innan den politiska beredningen i lcdningsutskouct som leder till beslut i koinnittnstvrelsen. Förslag
till lösning kan vara att anticn dclegera I,eslutmdcrätt om projcktbidrag till sck-torc}icfcn, eller au
ansökan om projckthidrau går drckt till konimunsivrelsen iir hesini efter sa:nråtlsgrnppcns
rekommendation -

Fön altningen förordar delegation av beslut till setorclieFen på den urund att scaorchetn beslutar
uni användandet av SL:sbid,agd i övrig[ [iII vcrksarnlcwn Finskt fisnaltningsområde cnlgt
land iiigsphin Rir ari,ci et med nul ni ci a mi noril cl er och iflinori t erssprLk, och at 1 Rik il nj er För

bcdiiiining av ansökningar ein projektmedcl des sinom beskriver detaljerat vad som gillcr.

l ärendet yttrar sig Carina Sndor (lll)

Ledningsutskuttet beslutar fiircsl koiniminstyrelsen

ni delegera till sktorehcf näri,,gsIi och utvccklin rällen att bcsluta om projckihidrae som rör
FiIbk[ förvaltningsområde

Justerandes UtdragsbeslyTkande
sign

LLk
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§ 77 D::r 2014044-1101

Visions- och målarbete för mandatperioden 2014-2018

t)lifrin de diskussioner soni fördes vid Icdningsutskottels pbncringsdag 2014-01-22, ska fnrtsatia
diskussiDner ske.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (v), Seija Ojala (s), Vanja Leneklint ([pi), Rolf Andersson (c) och
Carina Sndor (fpl).

Ltd ‘ii ngsuts ko lic 1 lieslu Ui r

all en phineringsdag för vision- th miiiarbcie cnomförs dcn IS juni mcd Nirjan kl. DIX)

ati arheLsma[crialel frän pIancrii,gsdagn den 22 januari utgör underlag för arbetet

au en modell för ntiladwiet i SkiiinskatlcI’rgs kommun d diskuteras fram

act övcrrip:inde mM för Skitinsktncbrgs kommua dt diskuteras fram

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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78 Dnr 2013.0577.379

Vindkraftsprojekt Långholmsberget

Vid ledningsutskottets sammanträde 2014-01-08, § 1, var förelrildare rör EON inbjudna
mr alt infonnera om projektet.
Lcdtiingsutskottet diskuterade senare huruvida kommunen ska avge ett förhandsyttrande i
frägan, och om, när och hur det är lämpligt att wcra frågan från konununens sida.

Tidiga ro behan dli og ;n ii rend et

Lcdninmzsunskottct beslutade 2014-02-19, § 30.
att ärenden åter ts upp vid Icdiiirwsiitko:tets saitlillailiräde dn 30 april 2014

En ngåendc diskussion sker huruvida kommuncii ska avge ett förhindsyfl rande i frågan,
och om, när och hur det ir lämpligt alt agera i fr5gin från kommunens sida.

1 ärendet yttrar sig Lars Andersson (s), Fredrik Skog (v), Vanja Leneklint ([pI), Seija Ojala (s), Rolf
Andersson (e) och Carina Sandor (fpl).

Fredrik Skog (v) föreslår att agerande från koni,tiuncns sida nuläget ictlc ska ske med hänvisning
till att det saknas resurser i furvaltningen att arbeta ned frågan.

Ordföranden ajournerar samni:inträdct För överfliggningar.

Saininantrildet återupplas.

Lars Andersson Is) hifaller Fredrik SLogs tv) förslag.

Carina Sndor ([pi) kircslår att frågan ska väckas o’ii ärende Ii att Rirvaltningen tar [rart,
underlag för detta.

Ordföranden ställer pmpnsition på dc båda förslagen ccli finner att ledningsutskotlet beslutat enligt
Fredrik Skogs (v) förslug.

Ledningsutskotlet beslutar

att_agerande från koniinunens sida i nuläget inte ska ske med Iflinvisning till att det saknas resurser
i förvaltningen att arbeta med frågan

Carina Sindor (Fp)) och RoI Andersson c ) reserverar si mot hesi titel till förmån för Cari,ia
Sändors Ifpli förslag.
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§ 79 Dnr20l402’Jl.0l0

“Kultur gör skillnad”

‘Kultur kan göra skillzad! hekr en rapport som dåvarande Glcshygdsveret gav ut 2009, och soul
utgjorde grunden liii dc kulturkonfcrenscr “Kultur gör skillnad’, som 1 Ich Sverige—organisationen
och lönshygdcrdct i Jämtland anordnade 2013 och 2014 i Bräcke. Syftet med konkrenserna har
varit alt samla heslutsfhttarc, politiker och tjänstemän, samt kulturutö are fran mindre och
medelstora kounnuner, mr att visa goda exempel på hur kukursatsningar ger effektcr i form av
tillväxt och utveckling.
Itiksorganisat ionen För ‘1 leta Svcrie sb leva” har aeit rollen som autawör Fär en stöne
r.;iI ond 1 konferens 2015, som sedai: är tänkt a:t åtcrko,nnm vartannat .r i olika delar av iandc:.
Skinnskattchcrgs kommun har nu kornmil i blickpunkten, dels j?ir ett starkt kulturliv (Kuliurriket i
Bergslagen), dels nicd möi lighctcr och erftircnhe[cr av att anordna stirre kuhurevenemang
G.örstiimrnacij.

ildiga re belia ndl ing av ii re ride

[.ednitigsuiskottet beslutade 2014-04-02. 4S.
aU ge förvaltningen i uppdrag att i dialog ijied organisationen 1 Ida S crigc ska le’;u, utreda
fönutsält::ingarna fi5r att arrangera rikskonkrensen hr 2015
aU ärendet ätcr s upp vid utsko[tets sammanträde den 30april 2014

En tjiinstcskrivelse i ärendet mr upprättats

I ärendet yttrar sig Lars Andersson (c), Carina Sndor (fp!), Vanja Leneklint (fp», Fredrik Skog (v),
Rolf Anderssoi (c) och Sea Ojala (s).

Ledningsutskottet beslutar flireslå homrnuiistyrelscn

alt Skinnskal ehergs kommun inte åtar sig värdskapet [jr konferensen “Kultur gör skillnad 2015

att Skinnskattebergs kommun gärna emotscr en förfrågan vid ett senare tillrålle

Justerandes Utdragsbestyrkandc
sIg
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§ St) Dnr2014.0354,024

Skrivelse om löner för förskollärare

Trc Rirskollärare Skirinslunteberg har iiikonunit mcd cn skrivelse i ruhriccrat Lirende.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor [pi) oh föreslår att ordföranden tar frani ett förslag till s’ar på
skri vd sen 1 Il n isla sa ii,n:intriide i cdu i ,igsutskoi et.

Lminingsutskotlet/persnmalut.sliottet I,L,sILIIar

att ii ppdra liii ordföranden att ta fram rörs lag till svar på sk rivel sen ti 1 nisia samluant rilde den 28
maj 2014

Juscerandes Utdragsbestyrk-ande
Sign -
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Si Dnr2O)31245.023

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

Konimunstyrelsen har i dclegationsordningcn gett kornmunchcfen rfitten att besluta om tillsättning
av Ijiinst som sektorcliei1avdclningscheE
Enligt dclcgationsordningcn 8 Ansifillning, ska samråd ske med
(cdiii ‘Igsu tskott et7pcrso pi ut skott et f3re beslut oni ( i llsiitt n ing.
Sa ii :rådcl l er iii säl ming a sek1 nrclmef lik vård och o:nso rg sa ni barn och ni bild iing
Konniunchefcn avger vid dagens sarnnmmflridc n,unilig rappo1 i ärciidc: -

Ii di ga te behandling av ii rC intet

]cdningsutskottcl/pcr.sonalui skottet beslutade 2013—11—26, § 199,
alt förvaltningen ulfornmr heslutsunderlag för att utöka tjinsten sektorchef vård och omsorg från
haivtid till heltid
att fiirvaltniiigcn snarast startar rekryteringen av sektorelief vård och omsorg
att IZirvaltningen utreder innehåll och utfonmung av tj nsten scktorclief barn och uth il (kling
att lirendet Mer tas upp på sammanträdet den 9januari 2014

Ledningsutskottet/personahutskottet beslutade 2(114-01 -08, § 9,
att tjänsten sektcrclicr vård— och omsorg utökas från haivtid till heltid ccli att kostnaden tas nain
ram flir årets budgu:

lcLlningsutskottctpersona!utsko:tci bcsutadc 2914-02-19, 24,
all ordföranden för vård- och omsorgsutskottci adiungeras till p crs onalutskottet för att delta i
intervjuerna

Ledningsuiskolicipcrsonaluiskonet beslunide 2014-1)4-02, 66,
alt notera rapporien till proinkollet

Koininuncheftn rapporterar att en offertförfrågan har gått ut till ett muta1 rekryteringsfirmor
angående tjänsten som scktorchef vård och omsorg,
Kornmunchefens dialog med sektor barn- och utbildning pågår fortfarande om Ljäiisten som
scktorclicf barn och utbildning.

1 iiiendctynrar shr Frcdbk Soc fy) ccli Scija Oj ts)

LedningsutskotteUpersnualutskottct liesliilnr

att notera rapporten till protokollet

Justerandes Uldrausbeslyrkande
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§ 82 Dar 2014003.017

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell nfornmtion ska ges av kommunclieCcn id vaije sainnmnträde med ledningsutskoitet.

KonimuncIcfen infonncrur angcnde landstingc:s Rirsiiljr.ing av fi,!kliögskolaii och diaIogc: ned
IandsIngct.

Ledningsutskottet beslutar

att notera in(rnmoI1en till prolokotiel
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83 Dur 2014.0016.002

Delgivningar

Ko ni mo iii tivest

140414 unr 20140151.106
Ärshcskcd 2013 övcrsko:tsuidclnhg Konictuijinves: cLoiioinsk l&eniug

L onil si inget Vikt in a ni ml
140410 Dnr2014.0355.106
Lwidslingsstyreisen, prolokollsutdrag § 94 Förlrucndemannaorganisation 2014-2018 (gifiler
Gcineiisaniina nininden fZSr 1 IjiIprncdelsfriigor min)

Liii desI,rrg% koni ni nu
140331
l3ergslagcns Miljö- och l3ygglYirvaltning, samrådsutslälluing Rirdjupning av översikispian för
Liudesbergs slad 1 april-23 rn 2014

LiinssIyrclcn Västrnanlands Hin
140327 Dur 20140312.229
Samlviltsbyggnadscnhcten, beslut angående bidrag till rörvaitning av värdcfulla kulturiniljöcr,
värd- och undci-hMlsplan för dcl av byggnadsininuct Karinansbo bruk, Kanitacisbo 1:4 l-[cd socken,
SLinuskattehergs kommun
140328 Unr 2014.0060047
Samliil lsI, gunadsc:thctcn Bcs!u: angcndc ansökan om bidrag iii’! fön allning av värdcftlla
kullurmiljöcr, ornijiggning av tak och ulbvle a’ uvändiga snickc,kr. dcl av I’risIEr[Ien 1:61
Skinnskuit cbcrs socken och kommun
140104 Dnr2014.1255.814
Nattinrdsenlicccn, meddelande om beslut om förslag till reviderade riksintressen iZr friluflslivet i
Västninulands Hin
140422 Unr 2011.0037.
SacnIiil lshvggn:idscnhctcn. hcsiui augicude ansökan om bidrag till fraItni:ig av ärdcfu la
kultucwiFöer, restaurering av hanvaktarstugan i O’hroci, Sörtulingc 1:7, 1 leds socken.
SkinnsL-zachcrs kommun

Siiftelsen häll Sverige Rent
1404]l Dnr2014.0358.106
Komniuner mol ncdskräpning, ett niitvcrk för cH skriipfriti Sverige, medlcinskup

Sveriges Kornrnuncr och Landsting, SKL
140411 Dnr2014.0092,l0l
Cirkuliir 14:15 Värpropositioncn för år 2014
140422 Dur 2014.0066.106
Styrelsen, meddelande nr 1 SKL:s sammantr?i&spian 2015
140422 Unr 2014.0092.101
Cirkulär 14:16 Arbctsdomstolens dom, AD 20(4 ur 9 angående diskrimincringsersättningcns
storlek vid brott mot diskrimineringslagen och rörflidralediglietslagen

r Justerandes
si ‘n



§ 83 forts.

Ledningsutskottet I,esliilar

att lägga delgivningarna till Imndlinganm

Sammanträdesprotokol 1

2014-04-30

Skinnskaaebr-gi
E

Konimunstyrelsen
Ledn ingsutskottet Sid. 66

Dnr 2014.0016002



Skinnskatteb€g
3L Zmftiun

Samrnantrac{esprotokoll
Kornm uns tyrelseci
Ledningsulskottel 20i 4-04-30 Sid. 67

§84 Dnr20l4.

Övriga frågor

Carina Sindor ([pi) s:IIer c fråga om Sandviksbadeis u:ruslning och hudge:friga ajm:icxdc data.
Det lions ccl poi:iskt beslut sedan förra irct 0111 hadplatscnia 1 kommunen, och koinmuncliercn tar
ned sig Frean lUr act undersöka flnansicringsfonncrna.

Carina Sndnr ( fpi) ställer en frgu sin adreswr och om att iiidra namn p gal or. du det ofia ir
»sbl ciii med samma na mii i si ika del jr av kon)nlIlncIl.
Konin)ujjcliefLn nr mcd sig frågan liii förvaltningen,


