
skrnnskattelziergs

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20f4-l0-15 Sid. 136

Plats och tid Stora sammanträdesitnimel. Korjnmn!tusci den 15 oktober 2014 kl. OS.30-l 1.45

Bcs!uiande Lurs Andersson (s). ordFdrandc
Fredrik Skog tv). vice ordf. § 145-148
Scija Oja!a (s)
Carina Sandor (fpl)
Roi F Andersson (c)
Varda Lcncklint (fpl). tjänstgörande crslitcare. 119_162

Övriga deltagare Miclmel Sund, ekonom, § 145, 147
iIrnn,as Lenell, scktorelief teknik och sciwice, 145, § 148
Jan flider, sekiorelief närinusliv och utveckling, 148
Katarina Sohlman, nimndsckrcicrare, 145-153
Marie Wennerström, beredskapssamordnare, § 160
Linda Ahlsén, personal- och kanslichel § 160-162
Bo Björn, tf kommunchef
Agneta C, Lundberg, kornmunsckretcrare

Utses att justera: Rolf Andersson (c)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 20 oktober 2014 kl. 08.30

Underskriftcr:

Sekreterare !‘aragrafrr
Amicia 0 Lui:dhcr 115-]61

Ordf&andc
Lars Anders on

Justerande
RoIØ\ndersson /

Dclcgationsheslut enligi bilaga lE 13 ‘Bokföringsmässig avskrivning av fordran”
§ 14 Dji2O14. Avskrivning av lbrdringar

Delegationsbeslut enligt bilaga A 20 “Yttranden”
§ 156 Dnr 20! 40690.003 Jiivspoiicy, rör yttrande
§ 157 Dnr 2014.0691110 Energi- och klimalrådgivning, för yttrande

Delegationsbesiut enligt bilaga P 7 “Inrättande, ändring och indragning av tillsvidaretjänst efter samråd med
hudEetansvarig chef”

av sckI,nq bat,ocL

Samråd fire beslut bilaa P 8 ‘Anställning av personaichef, ekonomichef o. sektorchef efter samråd mcd KSlu”

Justerandes Utdragshcstyrkandc
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutslwttet 2014-10-15 Sid 137

145 Dnr2014./027./13

Delårsbokslut per 2014-08-31 för Skinnskattebergs
kommun

Dclårsbokslut per 2014-03-31 har upprättats och ska godkännas av
kom mun full mi k: ge.

Ordföranden inleder med att kommentera del(irsbokslutei på olika punkter, Och

konstaterar all prognosen pekar på plus 1,6 mkr ffir år 2014 men att investeringarna

landat på endast 2, 5 mkr.

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

Ett viktigt påpekande framkommer under gcnomgngcn av bokslutet, nämligen det
nödvändiga i att samtliga sektorer måste åtcröka statsbidrag för verksamheter dUr dcl
är kt ut 1 t al Ii erhålla st atsh drag.

Ledningsiitskotlct beslutar förcsl Lommunfullmäktige

all läma delårsbokslutct per 2014-OS-31 till handIinarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

L4’2
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2014-10-15 Sid 138

§ 146 Dur 20140655.106

Projektering av ny räddningsstation

1 en tjätisteskrivelse Fbrcslfis ‘:1 en proiektering av ny räddningsstation törs under år
2015, och an inveslerijigsmedel om 1970 tkr avsätts ifir detta i 2015 års budget.

Sektorcheftekn:k och sen cc lZ3redrar ilrendet och redogör För vad projekterinuca
huvudsakljuen innebär. nämligen det första saget med att ta fram uTiderlag flir att
herkna kostr;adcr mr det ‘Eau väller att göra. 1 tiänsteskrivclsen Visas på tre a Iterlativa
lösningar o h 1 ii:,n:,s cii rcko :nuiendatioa om en av dem.

1 iircndct yttrar ig Lars Andersson ts), Vania Lcnkclin: (fpl). Sej ja Ojaa (s). Fredrik
Skog (v) och Carina Sändor [pi).

Diskussionen som följer ställer frågor om ärendet l,rådskar. tidsaspekwn, niöjliglicten
att hzi delta mot andra behov nom tekniska sektorn, sätta in frågan i ett slöne
perspektiv och vilken prioritering detta ska ha, vilken invcsteriigstakt iSr olika
angelägna projekt. kostnader i CII kommunalekonorniskt perspektiv, behovet av en nära
dialog tjänstemän-politiker,

Utskottet noterar till prolokollet att det presenterats en välgjord förstudie och tre
alteniativa lösningar när det gäller räddningsstationcn, och att utskottet ställer sig
positiva, men all mrslaget måste behandlas sammautaget med de övriga behov som
finns inom sektor teknik och service.

Carina Såndor (fpl) yrkar att frågan hänvisas till budgeten för år 2015.

1!edningsutskottet beslutar

att hänvisa ärendet till nästa punkt på dagordningen som är budget 2015 ccl’ plan 2016-
2017 för SkhrnsLattchergs kommun

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Komrn un styre Is en
Ledningsutskottet 2014-10-15 Sid. 139

§ 147 Dnr2014./O5.°YQ

Budget 2015 och plan 2016-2017 för Skinnskattebergs
kommun

Förslag till budget 2015 och plan 2016-2017 har uppriittats och ska godklinnas av
kommun ful lmkt ge.

Ordfliraitden redovisar ett Förslag till hcslutssatscr mcd tilliggct att i
iiivcsteringsbudQctcn anslå medel till plancrinus- och projekterinuskostnadcr l?ir
fönaltningsfastgliccr mcd 2 mkr.

Cirina Sr.dor (I’l) förcsbr

an i inveslcrinushudgclc:i nslä nedI till skylining i skolor. friidsIicm och Sturchuse:
med 50 000 kr, saint Ull lckpluts FUnia med 300 000 kr

alt i driftbzdgctcn ai,sl medel til iSrsIudic om Nvhn:nnuirs hrsknhi inklu&rai fritids o
samlingssal mcd 50 000 kr. till anode för opposilionsförcträdare mcd 120 000 kr, till
skolskjutsar tred 500 000 kr och IiI] utökad budgel ffir kommunstvrelscn mcd 300000
kr. att tas från det utrymme som ierstir upp till rcsututct IOS .

Lars Andersson (s) meddelar att majorjicten idag nie har f&slag på Imr utrymme: upp
tUl + 1.98 i ska disponeras.

Fredrik Skog (v) yrkar avslag p Carina Sändors (fpl) tillägg till nvestcringshudgct och
till fZirslaget om hur utlym!nct upp till + 1,98 % i driftbudgcwn ska Fördelas, saint bifall
till hudgetberedningens Förslag till budget 2015 och plan 2016-2017.

Ordråranden ställer proposition pä Carina .Sndors (‘p» förslag mot Fredrik
Skogs (v) avslagsyrkande med bifall till hudgctbcrcdningens rörslag, och finner art

ledningsutskottet beslutar enligt Fredrik Skogs (v) avslagsyrkande med bifall till
hudgetberedningens trslag.

Ordföranden ställer vidare frågan om ledningsutskotlet bifaller det inledningsvis
föreslagna förslaget till l,eslutssat,er mcd tillägget att i investcringsbudgeten anslå
medel till pIanering- och projekteringskostnader fr fnaltningsfastigheter med
2 mkr, och finner frågan med ja besvarad.

ledningsutskottct beslutar

att en ytterHgarc hc.irhetning a’ texten i budgctFörslaget sb gäras av rinaltningon inFör
kommunstyrelscns sunimantrdc den 4november

Justerandes Uldragsbestyrkande
sign
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrcisen
Ledningsutskottet 2014-10-15 Sid, 40

§ 147 forts, Dnr20144059.0q2,

Lcdningsntskottct beslutar röresI kommunfuIlmktigc

att kornrnunalskattcn skall vara u fti[indrud 22:51 kronor per skattekrona

att partistödet 1 form av rttndstöd skall ‘uni 15 000 kr per parti samt ett rmindatslöd
mcd 2000kr per mandat i fuIlmktigc

godIilnna upprällat rörsbg till arvodun och crsttningar ftr Firtroendc.alda saint
taxor och avgftcr

att god känna upp rittat tbrs lag t Il dn ilbudge

all i invcstcringshudgetcn ansl5 medel till planerinus- ncii projekteringskostnader It,r
final:nhl]usfasnghclcr med 2 mkr

att i övrigt godkänna upprättat iSrslug till invcserinshudgct

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
Lk
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Sammanträdesprotokoll
Komniunstvre(scn
Ledningsulskottet 2014-10-15 Sid 141

14S Dur 2014.0110291

Angående f.d foikhögskolan — verkställande av beslut,
rapport

KommuuftillniäLtige besimade 2014-06-30. 43,
fön-äna fash,iietcn Väflerskoa 4:106, f.d f khiigskolan 1 Skinnskatcherg enhizl

det Eörslig till avtal som finns upprittat med landstinuet
alt rapport i ärerniel ska avges vid nästa saininantrde med fullmäktige den 8 september
2014
att inlentionen med att överta Ed foikhögskolans lokaler ska vara att hitta en lngsikIig
lösning dir inriktningen på verksamheten ska vara näringslivsutveckling, till exempel i
form av en ftiretagsby, samt ge möj ligliet för kommunen att bedriva verLsainheten nwd
boende för ensainkommande flyktingbarn/-ungdomar

Tidigare behandling av ärendet

Lcdniiwsutskottct beslutade 2014-08-13, 112.
att notera rapporten till protokollet

SektorcI;efniringsliv och utveckling avger rappori anizendc vcrkställandet, biträdd av
sektorchef teknik och senice.

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

Carina Sindnr (fpl) ger ett tack till ffirvalcningcn för en bra och intressant rapport. och
(är del arhc:e son’ utförs i den här frågan.

Ledningntskottet beslutar

att godkänna rapporten
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§ 149 Dnr2014/Ö/O.O5

Avskrivningar av fordringar 2014

Förslag till avskrivning av fordringar har upprättats och ska godkflnnas av
ledningsutskottet.

Utskottet noterar att problecuatikea med obetalda VA-avgifter kvarstär, och att utskottet
Rinäntar sig att ätgUrdcr om avstngning eller liknande prövas fdr att förbättra läget.

Ludningsutskollel I,cslut,r

ult boktiri,iusnässig a skrivning av fordringar görs 2014 hts bokshn mcd oalI
542 077 kr

Justerandes Utdragsbestyrkandc
si’,’-’

Nfl
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§ 150 Dur 2014.0921.106

Förslag till avtal och reglemente för den gemensamma
Hjälpmedelsnämnden mellan Landstinget Västmanland
och kommunerna i Västmanland

L undstingel har Uigil injibliv till att se över reglemente och avtal fir den Gemensuinma
nämnden mr hjiilpmedelsverksarnheten och andra samverkansfrågor. Det gilhrnde
ivt.ilet jr i vissa delar inte 5ngre aktuellt. Nämndens verksamhet har över tid anpussats
utifrin Fö,ändringar i omvärlden, bland annat an de ingående parterna driver betydligi
flera gc,ncnsainma projekt. Dessutom har Västnmnlands Kommuner och Landsting
(VKL) vård- och omsorgshcredning tillkommit efter att nämnden startade år 2000, Och

där bereds och saniordnas flertalet av de övriga samvcrkansfrågorna inom vård- och
omsorgsoinrådet. Syftet med att se över avtal och reglemente får den Gemensamma
nämnden har varit att tydlfggöra ansvarsf&hå(landcn och roller mellan nämnden och
VKLs beredning, att effektivisera arbetet med dc gemensamma frågorna och att
modernisera utformningen av reglementet.
Landstinget IZireslår kommunerna bcsuta;
att teckna föreslaget avtal avseende gemcnsac] l-Ijiilpmcdelsnilmnd
att godkänna förcslagct reglemnente rör gemensam 1 [jälprnedelsnämnd
att notera att avtal ,cli rcglemnentc I5r Gemensam nämnd I?ir I-Ijälpinedelsvcrksacnlict
innebär en revidering av avtalet mellan Iandstngct och kommunerna om Gemensam
nämnd ffir hjälpmedels erksairhct och, andra samverkansfrågor. 5am rcglcmcne J3r
salnhlla nänxd gällande frän år 2007

LedningsLIlskottet beslutar föreslil kommunfullmäktige

att teckna Rrcslaget avtal avseende gccndnsam 1 ljälpniedelsnän-.nd

at: godkänna föreslaget reglernente rdr getnecisamn tljälprncdclsnämzd

att notera att avial och reglemente För Geniensam nämnd ftSr Hjälpmedelsverksamhui
innebär en revidcring av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemcnsam
nämnd För liilprnedelsverksamhet och andra samverkansfrågor, saint reglementc ftr
samma nämnd gällande från år 2007

Justerandcs Lltdragsbestyrkande
sign.

L9
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§ 151 Dnr2014.0090106

Korrigering av § 15 i förslag till ny förbundsordning inför
2015-01-01 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

KommunfuUniiktigc har 2014-09-OX, 19. beslutat att godkänna upprättat förslag till
ny reviderad Förbundsordning fflr Norra Västmanlands Samordnir.gsIrbund, att anta
den nya förhundsordniitgcn att gälla fr.n ozh mcd 2015-01-01 samt att bcsutct gäller
under förutsättning av övriga medlenimars likalydande beslut.
Det har nu, ‘ja hndstingct, uppdagats at det har blivit en felskrivning 1 IS avseende
revisorermis Tnandatperiod. Korrekt skrvnjng ska ‘ära såsom i nu gällande
förbundsordning. dvs ;tt mandattidcn fZir revisorerna 5r densamma som rör styrelsens
cdamötcr.

Kominunfullmäktige försUs besluta att 15 “. - .Mandattidcn t& revisorerna är fyra är
rikna från den 1 april året efter det att val av ihl[rnliktige region och kommuner har

iut rum 41 ndras till ‘. \Iandattidcn rér revisorci-ta Ur densamma som för styrelsens
edaijiöter.

Lcdningsntskoltel bcslntar förcsI kommunfullmäktige

att § IS “. . .Mandaitidcn för revisorerna är fyra år räknat från den l april åre’ efter det
att val av ful linäki ge region och kommuner har ägt runt..”, ändras till

- . Mandattiden för revisorerna är densamma som för styrelsens ledamöter..



Skinnskaaehrf

Sammantradesprotokoll
Komniunstyrelsen
Ledningsutskottet 2014-10-15 Sid. 145

§ 152 Dnr 20140444101

Styrmodell, vision och mål för mandatperioden 2014-2018

Utifrån de diskussioner som fördes vid ledningsutskottets plancringsdag 2014-06-IS,
och det underlag sorti vid sanimanträdet 2014-08-13 hifogades rcndct ska fortsatta
diskussioner ske.

Tidigare behandling av ärendet

Lediiingsutsk-oUct beslutade 201 4-04-30. 77,
all cl; plnnerings±g förs isio:Js- och niarhete cnornffirs den IS juni med bhjan kl.
10.00
alt arbcts:,aieriaIe: från plancringsdagcn den 22 januari utgör imderlag i?ir arbetet
a,t en modell iZir rnIrbeic: i Skinnskaltcbcrgs kommun d5 diskuicrrs fram
att övcruripande mM för Skinikn:tchcrgs kommur. då diskuteras fram

Lcdningsztskottci hesluadL2011-()S-13, 114.
att ärende: äter las upp vid utskottcts samIi1aTtrade den IS sptcmher

Ledningsetskottet beslu:ide 2014-09-IS. 125.
att ärendet åter tas upp vid ledningsutskoucis sammanträde den 15 oktober 204

Ordföranden föreslår at: iircndcl 5tcr tas upp id nästa sa:nitta:träde i utskoitei.

Lcdningsutskottet beslutar

t ärendet åtcr tas upp vid ledningsutskottets sa,nmar:rädc dcii 26 november

Justerandes UtdragsbestyTkande
sign.

uk



X.rZtkommun
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2014-I0-[5 Sid. 46

153 Drir2OL1.0165.007

Förändring av den politiska organisationen och
fö rya It ni ngsorgan is ati on en

Förvaltningen har Pil sammanträdet 2014-OS-I 3 upprättat en rapport i ärendet pi
uppdrag av ledningsulskotiet,

Tidigare behandling av ärendet

Iedningsutskottct beslu adc 201--OS-13, 1 15.
att fönaIminge; flr uppdrag att belysa vilka som lOrslagd till
förir.dringar flir
att ge rörvelt:u,ien i uppdntg att formulera ett fiIrsag till beslut om en fö;flndring av
den polit ska organisationen och förvaltningsorgani sutionen
att uppdraget redovisas vid uisknttets sainnianträde den 18 seplcniher

Ledningsulskottel beslutade 214-09-1 8, § 129,
att ärendel iLcr las upp vid nästa sammanträde med ledningsutskottet den IS oktober
2014

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (Ipl) och Lars Andersson (s).

Carina SKindor (fpl) anför att ett beslut om organisationsförändring inte ska hastas fram
och att ärendet även bör överlämnas till partierna för yttrande.

Lars Andersson (s) fdrcslår att ett av förslagen till förändring, det som rör minskning av
kommunstyrelsens storlek, ska genomröras omgående. 1-Ian föreslår att
kommunstyrelsen minskas från 15 ledamöter och 15 ersättare till 13 ledamöter och 13
ersättare.

Carina Såndor (lpl) Rolf Andersson (c) och Vanja Leneklint (fpl) avstår från att delta i
beslutet, d Fdrslagct läggs nu och inte kunnat römnkras,

Ledningsulskoflet beslutar föresl& kommunMimäktige

att koinmunsiyrelscns storlek minskas till 13 Icdamöcr och 13 ersättare

Justerandes Utdragsbestyrkande
1 SHIn.



qizZmmun
Sammaritradesprotokoll

Koinmunstyrelsen
Leciningsutskottet 20 4-10-15 Sid. 147

§ 153 forts, Dur 20140465.0U7

Ledningsutskottet beslutar förc.,I komniunstyrciscit

att rapporicu Föriindhcig av dcn politisLa organisationen och rdnaltningsorganisatioicn
rcrnittcras till partierna och tilL nuljö- och hyggimdsnirnndcn fZir yttrande

Justerandes Uldrugsbcstyrkande
sign.
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§ 154 Dnr 20140279106

Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren för
verksamhetsåret 2015

Ansökan om bidrag på 25 000 kronor rör verksamhetsåret 2015 har inkommit från
Brotlsofkrjourernas riksiZirhund. Brottsoflrjourcn 1 Våsterås är en förening som funnils
sedan 1989 och fihialen i Fagersta som verkar i Fagerstas, Norbcrs och Skinnskattchcrgs
kommuner startades i september 2009.

ledningsulskollet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bevilja verksainhetsbidrag till Brottsoffcrjourcn för verksamhetsreI 2015 med
25 000 kr att las från konto 003, verksamhet 096 Avgifter för samverkan

Etusterandes Utdragsbestyrkande
sign
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§ 155 Dnr2014.0982,1O1

Ansökan om bidrag till skyltar att användas vid
bevakningskörning — Sunnansjö vägsamfällighetsfärening

Ansökan om bidrag p 1500kr har inkommit från Sunnansjö viigsamlällighetsförening.
Bidraget ska användas vid bevakningskörning, genom Grannsamvcrkan, att fiLsta på
bilarna som har bevakningsvecka.

Ledningsutskottet beslutar föresI kornnmnstyrclsen

att hevilja bidrag till Sunnansjö vilgsalnfälligllet mcd 1 500 kr att las rrån konto 003,
verksamhet 0964 Samnvcrkansråd
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Sammantradesprotokol 1
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Ledningsulskottet 2014-10-15 Sid. 150

§ 156 Dnr 2014./00006

Sammanträdesschema 2015

Kommunstyrelsen har att årligcn fastställa samrnantrdesschcina för nästkomnmnde år,
Förslaget till sarnnunträdcsschema för 2015 rymmer ett fullständigt tidsschema lZir alla
delar i ilrendehanteringsproccssen,
KommunlUllrnäktigc, miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden fijststiIlcr sina
rcspcktve schema.

1 ircndet yttrar sig Carina Sndor (fpl) och förcslr att stariliden för konununstyrelscns
och utskottens sammanträde ska vara 08.30.

Ledningsutskottel beslutar föresI koinmunstyrelsen

att staritiden för sammanträden i komrnunsiyrelsen och utskott skall vara kl. 08.30

alt i övrigt godkänna förslaget till bcredning och sammanträden 2015 för
kominunstyrelsen och utskott

Kommunstyrelsen besiLltar vidare förcslä kommunfullinäktige

att rörslaget till sammanträdesdagar förfullmäktige 2015 ärden2i3, 27/4, 8/6, 21/9 och
23/Il

Justerandes Utdragsbestyrkande
Sign.

Lk’
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§ 157 Dnr 20140690003

Jävspolicy, för yttrande

Kommunfullmiiktige har från miljö- och hygnadsnämnden mottagit en skrivelse där
det framgår att nämnden uppmärksammats på kommunens bristande rutincr avseende
opartiskhet, intressekonflikt och bisysslor. Vid länsstyrelsens revision av kommunens
kontroll nom Iivsmedclsområdet, riktades kritik mol nämnden på grund av avsaknad
av policy angående opartiskhel, intressekonflikt och hisysslor. Kritiken framfördes även
vid motsvarande revision 2010.
Näiunden fircslår att kommunfullmäktige utfomiar enjävspolicy omfattande
kommunens hela verksamhet.
Förslaget överlämnas hiiniicd till kommunstyrcisen lir yttrande.
Yttrandet ska vara presidiet tillhanda vid KF-beredningen den 6 november 2014.
lEn Ijiinsteskrivelse i ärendet samt förslag till yttrande har upprätlats.

Tidigare Ijchandl ing av ii ren dc

Ledningsutskottct beslutade 2014-09-IS, § 140,
att fdrvaltningen får i uppdrag att ge förslag till yttrande till utskottets sammanträde den
15oktober2014

Ledningsutskotici beslutar

att avge yttrande mr kommunstyrelsens räkning till Ihlimäktiges presidium enligt
upprättat rörslag

Justerandes Ijtdragsbestyrkandc
sig
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158 Dar 20140691410

Energi- och klimatrådgivning, för yttrande

Kommunfullrnäklige ha, från miljö- och I,ygmadsnämnden nioua2it er. sLrves. där
nämnden anser att hela ansvaret flir den kommuimla cr.ergi- och kliniatr5dgi’ ningel: ska
finnas nom dess aTisvarsoinrade, dfiersum tjäristemanren som arbetar som
kommunens energi- och klinmtrdgivare även arbetar med bvgglovsprövningar
Förslaget överlämnas härmed till kommunstvrelscn för yttrande.
Vttrandet ska vara presidiet tillhanda vid KF-beredningen den 6 iiuvernhcr 2014.
En tjänsteskrivelse i ärendet sam: ffirslag till v:trandc har upprättats.

Tidigare Iwhandling av ärendet

Lcdningsutskottct beslutade 2014-09-! 8, 141,
att Rirvaltningen fr i uppdrag au ge ftsrslag till yttrande liii utskuttels swl]mantrdde den
15 oktober2011

Ledningsutskotlel helutar

att avge yttrande för kommunstyrelsens räkning till fullmiktiges presidium enligt
upprättat förslag

Justerandes Utdragsbestyrkande
stan
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159 Dm 2014.0454.106

Ny LEADER- Bergslagen-period, rapport

Kommuristyrelsen beslutade 2014-06-17, 98, att kornrminen ift fortsatt positiv till ett
deltagande i LEADEIL Bergslagen iucn au beslutet ont finansiering behöver beredas
ytterligare.
1 det budgetltrsIug som nu Föreligger för hclmndling och beslut, finns finansiering
budgeterad Ur deftagande under r 2015 under koinmunstyrcisens konto 003, LLVgI fier
för samverkan 096 Kornmuncmu bidrar liksom tidigare mcd 23 kr per nvnare och r,
För r 2014 tar ingen debitering till koimnunerita skett. Under r 2015 kommer
Formerna För deltagande att Fastställas För prograniperiodcn fram till ccli med r 2020,
som be rik las korn nia gtn under 1 östen 20 5 Fri gan fln kommunens fortsatta
deltagande i näs’ progr;:nipcrod kommer d alt aktualiseras p nytt

Ledningsutskoltel beslutar

att godkänna rappoien

Justerandes Uldragsbcstyrkande
sign.
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§ 160 Dnr2014.1C43./68

Risk- och sårbarhetsanalys 2013, rapport samt
information om RSA-arbetet

Enhgt myndiglictens för sacnhäIIssk-dd och bcrcdskap Rircskri ftcr om Lommuncrs och
landstings risk— och sårharhetsunalyscr (20 0:6) 8 ska dc sistniinrnda regclbundct
följa upp sin analys och rapportera upp(Ziljnirigeri till hinsstyrclscn respektive
socialstyrelsen saint till utyndiglieteci tUr sawhiillsskvdd och beredskap. R:ipponcring
ska ske senast den 15 sepicinber rligen.
Bcredskapssumordnarcn avger vid sacnniantrdct rapport över kommunens redovisning i
enlighet mcd MSSFS 2010.6, samt infomierar on’ kommunens RSA-arhctc.

Bcredskapssanmrdr.arcn svtcr rappori oh info,rncrar i rubriccra rcnde.

1 5rendet yttrar sig SLija Ojala (s) och Crrh,n S;ndnr (I).

Utskottet tackar för en bra scrukcurernd rappori och inmtIt on.

Ledningstilskottet beslutar

att notera rapporten och inform;,Iionci, till prninkollcc

Justerandes Uldragsbestyrkande

[jrn
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§ 161 Dm20131245023

Tillsättning av sektorchef barn och utbildning

Kommunstyrelsen mr i delegationsordningeri gett konununclicfen rutten att beslula om
tillsättning av tjänst som sekwrclwf/avdelningsclief
Enligt delegationsurdningen P 8 Anställning, ska samråd ske nicil
Iedningsutskottct/pcrsonalutskottct röre beslut om tillsättning.
Samr5dct gällcr tillsättning av chef fir sektor barn och utbildning.
Lcdningsutskottet/pcrsonalutsk-ottct beslutade 2013-11-26, 109, bland annat
att Förvaltnicigen utreder innellfihl och uthirninirig av tjänstcn scLtorclicf harn och
utbildning.
Utskottet har vid varje suninztiitr5de under 2014 erhållit muntliga rapporter från
komrnunchcfcn under ulrednhigens g&ag.
Ledni:gsutskoIwIipcrsonaIutskoiiet h:,r alt ta ställning iII den gernrnmrda uircdninucn
sann notera tlI protokollet all sirnråd sin tdlsänning av sktorchef barn och utbildning
har skett.
En tjänstcskrivesc i ärendet har upprällnis.

Enligt konmnun.stvrelsens deIeuaIonsordi,ing. bilaga Pcrsoiialärcndn P 7 Inrätiande,
ändring och indragning av Ills’ id:ircPärisl. ska lcdningsutskottc fan beslut om
sektorchefstiänst b:ini och utbildning, eller samråd ‘ned buduetansvarig chef.
Kommunchefen har att tillsälla tjänslcn eller sainrid mcd ledningsutskonet cnlig bilaga
Personalärcnder. P 6.

1 ärendet yttrar sig Scija Ojaa (s) och Curina Såndor (tN).

Seija Ojala (s) yrkar bifa]l till Förslagen i tjänsieskrivelsen.

Leclningsutskottet/pcrsonalutskottet l,clutar

att under en prövotid om IS månader från och med januari2015 inrätta
sektorchefstjiins: barn och u:bildning på heltid mcd särskilt ansvar fr skolutveckling
inom grundskolan

ut kom,nunchcfcn återkommer till edningsutskottet om iiuntvida lieitidstjänstcn efter
IS månader ska permanecicas från Imlvtid till licltid

Lcdningsutskotcctlpersonalutskottct noterar till protokollet

att samråd har skett om att nuarande rekwr hefordras till sektorclief hani och
utbildning under en prL4vstid om 18 mnadcr

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.1J
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§ I6 furts Dnr20131245023

iLt konirnunsliefen ätcrkonimcr liii Icdningsutskot:ct om [iUfll idr rektors befordran p
scktnrcIicFsIjinsten effcr TS unader ska pcrrnaneulas

Justerandes 1Jtdragsbestyrkande
sign.
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§ 162 Dnr20I40W3.017

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell infonnation ski ges av kocncnunclicfcn vid valic sammanträde mcd
Icdningsut skottet.

Kommunstyrelsens ordfirande kommer att soni brdskandc firende besluta Om ny
ansvarig För hälso— och sj ukvärdslagens upprittIiLilIandc i konrnuincn som ur nya
scktorchcfcn 5r vfird och omsorg.

Näsi ecka skal komn,unchefc,i dcILi i ii5tc p5 Uinsstyrclscn angficjide
cnsamkomniundc fivklingbarn.

Migrations’ crkc:s asylboende hr sökt kontakt och önskar samräda mcd kommunen.
Fönalwingcns scklorchclinInotsvarandL’ möcr nig,aiionscrkci den 5 november.

IcdningsutskotteI beslutar

at: no:cr inforEEationcn till protokollc:

Juslerandes Utdragsbcstyrkande
sign.
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163 Dr1r20140016.002

Delgivningar

BcrgsIagcn miljö- och bvggförvaltning
111003 Dnr2014031S.212
Stadsarkitcktkortorer, UsI5llninL! Fördjcpnin av övcrs:ktsplan fr tndcshcrgs stad

Landstinget Viislmanlnnd
I4DSI 0nr2014.0X71.014
Kollcktiviraflkrnyndighetcn Västmanland, remiss Lircnde som rör IusshållpIaiscr inom
lo meter frfin korsning

SKL, Sveriges kommuner och landsting
140912 Dnr2014.0092l01
Cirkuliir 14:34, Konsekvenser av skämta bchörighctsrcglcr och legitimalion för lärare
och ffirskolclärare samt övcrgångsbcstämmclscr
14 10(16
Cirkulär 4:38 Budgctföruisötiningar för ftren 2014-2018

YnfaliMiljö AB
140912 Dnr20140317I06
E3rev Enagcmangsuppuift angående SLinnskattcbcrgs kommun borgen lur VaFabMiIjö
AB pLr 2014-08-31

Ledningsutskottet beslutar

au lägmi deIgivnngarna till handlingarna

Justerundes litdragsbestyrkande
sign.
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§ 164 Dnr2014.0017.IOl

Övriga frågor

Carina Sndor (fpl) ställer en fråga angäendc utbildning lZ5r syn- och hörselinstruktörer,
som aktualiserats i KPI IR.
1 f kommunchefen tar mcd sig frågan till scklorchcf värd och omsorg,

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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