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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 26 november 2014 kl. 08.30-11.50

Beslutande Lars Andersson (s), ordförande
Fredrik Skog (v), vice ordf
Seija Ojala (s)
Carina Stndor (fpl)
Rolf Andersson (c)

Övriga deltagare Vanja Leneklint (fpl), ersättare
Michael Sundh, ekonom, § 165-166
Jan Jäder, sektorchef näringsliv och utveckling, § 167
Thomas Lenell, sektorchef teknik och service
Bo Björn, tf kommunchef
Agneta C. Lundberg, kommunsekreterare

Utses att justera: Rolf Andersson (c)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 2 december 2014 kl. 09.00

Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer
Agfl’eta C. Lundberg § 165-1 80

Ordförande
Lars Andersson

Justerande .

RolfAdersson

Delegationsbeslut enligt bilaga E 15 “Utdelning av medel från donationer och fonder”
§ 173 Dnr 2014. 0911.046 Utdelning av stipendier 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 165 Dnr2014.1205.042

Ekonomisk uppföljning för oktober 2014 med årsprognos

Ekonomisk uppföljning för oktober 2014 med årsprognos har upprättats.

Kommentarer till periodenjanuari-oktober 2014, drifiredovisning, investeringar och
kommentarer till årsprognosen samt drifiredovisning och investeringar för helåret
redovisas.

1 ärendet yttrar sig Seija Ojala (s).

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga uppföljningen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 166 Dnr2014.1206.042

Omdisponering av investeringsmedel inom 2014 års
budget

Byte av tak inom fastigheten f.d foikhögskolan behöver göras och är en högprioriterad
åtgärd för underhåll av fastigheten. Förvaltningen anför i en tjänsteskrivelse att det
finns outnyttjade medel för 2014, och att kostnaden 800 tkr kan täckas med
omfördelning inom ram för årets investeringsbudget.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Sektorchef teknik och service föredrar ärendet. Syftet med omdisponeringen av medel
är att få medlen 1,7 mkr som erhållits från landstinget i samband med köpet av
fastigheten, att räcka längre för de åtgärder som behövs utföras på fastigheten. Därtill
innebär investeringen en värdehöjning av fastigheten.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att 800 tkr omdisponeras ur investeringsbudgeten för år 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 167 Dnr2014.1155.101

Inriktning för f.d foikhögskolan

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Sektorchef näringsliv och utveckling föredrar ärendet.

Tf kommunchefen anför att andra stycket i tjänsteskrivelsen ska bortses ifrån.

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

En ingående diskussion sker angående det förslag till beslut som anförs i
tj änsteskrivelsen.

Carina Såncior (fpl) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen förslag till beslut med prioritering
av fortsatt arbete med alternativen a) drift och utveckling av hela fastigheten av extemt
upphandlad entreprenör och att kommunen kvarstår som ägare i syfte att sälja
anläggningen efter ett visst antal år.

Ordföranden aj ournerar sammanträdet för överläggningar inom majoriteten.

Sammanträdet återupptas.

Seija Oj ala (s) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut med prioritering att
utreda och belysa de ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna drifisformerna enligt
alternativ a) och c).

Carina Såndor (fpl) bifaller Seija Ojalas (s) yrkande.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att de medel som skickats med från landstinget flyttas till år 2015

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta förvalta fastigheten Vätterskoga 4:106 till
dess annat beslut tas

att utreda och belysa de ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna driftsformema
enligt a) drift och utveckling av hela fastigheten av externt upphandlad entreprenör och
att kommunen kvarstår som ägare i syfte att sälja anläggningen efter ett visst antal år,
samt c) kommunal drift och utveckling av hela fastigheten
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§ 168 Dnr2014.0339.133

Förväntad ökning av ensamkommande flyktingbarn

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tf kommunchefen föredrar ärendet. Länsstyrelsen har aviserat att minst en fördubbling
av nuvarande platser för ensamkommande flyktingbarn kan förväntas under början av
år 2015, på grund av världsläget. Kommunen bör då ha möjlighet att disponera
ytterligare utrymmen på fastigheten Vätterskoga 4:106 (fd foikhögskolan), eftersom
andra boendealtemativ saknas inom kommunen. Om kommunen inte kan erbjuda utökat
boende återstår upphandling av externa boenden till en betydande kostnad och med en
komplicerad hantering för kommunens individ- och familj eomsorg (IFO).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att det i förvaltningens uppdrag att förvalta fastigheten Vätterskoga 4:106 även ska ingå
att utöka antalet platser för ensamkommande flyktingbarn.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes Utdragsbestyrkande
gn.
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Sammanträdet återupptas.

§ 169 Dnr2013.0371.023

Heltid en rättighet — deltid en möjlighet

Ett ordförandeförslag från Lars Andersson (s) och Inger Daimar (v) har inkommit
om hur Skinnskattebergs kommun ska kunna införa ett system där alla anställda
inom kommunen erbjuds att arbeta heltid.
En rapport i ärendet samt en skriftlig information har tidigare upprättats.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-07, § 72,
förvaltningen får i uppdrag att presentera förutsättningarna för att Skinnskattebergs
kommun genomför en förändring i organisationen som innebär “Heltid en rättighet —

deltid en möjlighet” för samtliga anställda, där personalen inom vård och omsorg är den
grupp som först erbjuds denna möjlighet
att personalutskottet skall utgöra politisk styrgrupp för detta arbete

Ledningsutskottet beslutade 20 13-05-29, § 103, föreslå kommunstyrelsen
att ledningsutskottet/personalutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
system där alla anställda inom kommunen erbjuds att arbeta heltid

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-18, § 107, enligt ledningsutskottets förslag
att ledningsutskottet/personalutskottet får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
system där alla anställda inom kommunen erbjuds att arbeta heltid

Ledningsutskottet beslutade 2013-08-13, § 132
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna enligt ordförandeförslaget

Ledningsutskottet beslutade 2014-01-08, § 8,
att ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda frågan om ett genomförande av heltid en
rättighet — deltid en möjlighet
att ärendet åter tas upp vid utskottets sammanträde den 2 april 2014

Ledningsutskottet beslutade 20 14-04-02, § 59, föreslå kommunstyrelsen
att ge ledningsutskottet utökat uppdrag i ärendet att även gälla delade turer inom
äldreomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-04-15, § 53,
att ge ledningsutskottet utökat uppdrag i ärendet att även gälla delade turer inom
äldreomsorgen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 169 forts. Dnr2013.0371.023

Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 113,
att notera informationen till protokollet och att fortsätta bereda ärendet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att presentera en
plan för hur implementering av rätt till heltid ska genomföras under år 2015.

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

Seija Oj ala (s) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Carina Såndor (fl) anför att frågan har diskuterats, men att det inte finns beslut om att
införa rätten till heltid.

Tf kommunchefen yttrar sig.

Efter diskussion enas utskottet om att föreslå kommunstyrelsen att föra fram ett ärende
till fullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 om ett inriktningsbeslut angående
heltid en rättighet — deltid en möjlighet, enligt ordförandeförslag daterat 2013-04-04.
Vidare enas utskottet om att förvaltningen ska ta fram underlag till beredning av ärendet
med ekonomisk beräkning till ledningsutskottets sammanträde den 4 februari 2015 där
personalen inom vård och omsorg ska vara den grupp som först erbjuds denna
möjlighet.

Ledningsutskottet beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att föra fram ett ärende till fullmäktiges sammanträde den
27 april 2015 om ett inriktningsbeslut angående heltid en rättighet, deltid en möjlighet —

att kommunfullmäktige i Skinnskatteberg uttalar som mål att genomföra en förändring i
den kommunala organisationen som innebär heltid en rättighet — deltid en möjlighet för
samtliga anställda

att förvaltningen ska ta fram underlag till beredning av ärendet med ekonomisk
beräkning till ledningsutskottets sammanträde den 4 februari 2015 där personalen inom
vård och omsorg ska vara den grupp som först erbjuds denna möjlighet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 170 Dnr2014.1182.633

Akut behov av förskoleplatser i Nyhammar

Ordföranden påtalar i en skrivelse att ett akut behov av förskoleplatser har uppkommit i
Nyhanimar. Förvaltningen har till utskottets sammanträde uppdragits att inkomma med
en tjänsteskrivelse som belyser den uppkomna situationen.

En tj änsteskrivelse i ärendet har upprättats, och sektorchef teknik och service föredrar
ärendet. En tilläggsbudgetering om 700 tkr behövs för att åstadkomma en lösning för att
utöka antalet förskoleplatser i Nyhammar.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ge förvaltningen i uppdrag att lösa det akuta behovet av förskoleplatser med en
modullösning

Ledningsutskottet beslutar vidare

att en ny utformning av tjänsteskrivelse/ärendebeskrivning med ekonomiskt underlag
utformas inför ärendets behandling i kommunstyrelsen den 16 december 2014

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 171 Dnr2014.0982.l01

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

Ansökan om bidrag på 1 500 kr har inkommit från Sunnansjö vägsamffihlighetsförening.
Bidraget ska användas vid bevakningskörning, genom Grannsamverkan, att fästa på
bilarna som har bevakningsvecka.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-10-15, § 155, föreslå kommunstyrelsen
bevilja bidrag till Sunnansjö vägsamfällighet med 1 500 kr att tas från konto 003,

verksamhet 0964 Samverkansråd

Kommunstyrelsen beslutade 20 14-11-04, § 154,
att återremiltera ansökan om bidrag till Sunnansjö vägsamfällighet till ledningsutskottet
för vidare beredning

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

Fredrik Skog (v) yrkar att ärendet remitteras till förvaltningen för att klargöra principen
för hantering och beslut för denna typ av bidragsansökan som inte omfattas av riktlinjer,
och vilka konsekvenserna är.

Carina Såndor (fpl) yrkar att det sökta bidraget beviljas men att det även utreds vilka
principer som ska gälla.

Ordföranden ställer proposition på Fredriks Skogs (v) yrkande om att remittera
ärendet till förvaltningen, mot Carina Såndors (fpl) yrkande att det sökta bidraget
beviljas men att det även utreds vilka principer som ska gälla, och finner att
ledningsutskottet beslutar enligt Fredrik Skogs (v) yrkande.

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet remitteras till förvaltningen för att klargöra principen för hantering och beslut
för denna typ av bidragsansökan som inte omfattas av riktlinjer, och vilka
konsekvenserna är

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 172 Dnr2014.1110.101

Handlingspian för arbetet med nationella minoriteter och
minoritetsspråk 2015-2016, revidering

Kommunfullmäktige antog 20 13-06-17 “Handlingspian för arbetet med nationella
minoriteter och minoritetsspråk 2013-2014”. Planen ska revideras vartannat år.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta “Handlingspian för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk
2015-2016”

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 173 Dnr2014.0911.046

Utdelning av stipendier 2014

Förslag till utdelning av stipendier ur fonderna Pontus Nohres stiftelse 1, II och III,
Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse samt J L Eklunds stiftelse finns upprättat.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning El 5 Utdelning av medel från donationer
och fonder, ska ledningsutskottet besluta i ärendet.

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats med förslag till utdelning.
1 Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse har avkastningen varit så låg att inga stipendier
kan utdelas. Beträffande J L Eklunds stiftelse har inga ansökningar inkommit.

Ledningsutskottet beslutar

att fastställa utdelning av stipendier ur fonderna Pontus Nohres stiftelse 1, II och III
enligt upprättat förslag

Justerandes Utdragsbestyrkande
slnj
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§ 174 Dnr2014.0375.002

Skolskjutsreglemente, revidering

Lars Andersson (s) föreslår i en skrivelse att nuvarande riktlinjer och ordningsföreskrifier
för kommunens skolskjutsverksamhet bör uppgraderas. Nuvarande reglemente är
föråldrat och behöver ses över.

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen ges i uppdrag att till ledningsutskottets sammanträde den 4 februari
2015 inkomma med förslag till uppgradering av skolskjutsreglementet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 175 Dnr2014.0375.002

Underskriftsbemyndigande

Tidigare beslutat Underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen, 2014-10-04, § 134,
behöver justeras på grund av personalförändringar.

Kommunstyrelsen föreslås
att tf kommunchef Bo Bj öm, ekonomichef Helena Tengbert, ekonom Jan Byström eller
ekonom Michael Sundh, att två i förening eller var för sig i förening med assistent
Birgitta Karlsson eller assistent Monika Thuresson underskriva anvisningar å
kommunens bankräkningar och plusgirokonton

att ekonom Jan Byström och ekonomichef Helena Tengb ert genom ombud
anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom domstol

att kommunstyrelsens ordförande Lars Andersson (s) och 1:e vice ordföranden Fredrik
Skog (v) att båda tillsammans eller var för sig i förening med tf kommunchef Bo Björn,
ekonomichef Helena Tengbert och sektorchefen för teknik och service Thomas Lenell
underteckna följ ande handlingar —

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom, servitut, avtal, vägrättsavtal,
övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen
där kommunen är part, skuidförbindelser å lån som upptages av kommunen,
ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige beslutat om

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta förslaget till underskriftsbemyndigande

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 176 Dnr2014.1207.006

Tidsplan för boksiuts- och budgetberedning 2015

Tidsplan för boksiutsarbete avseende 2014 års verksamhet, samt budgetberedning
avseende budget för 2016 inkl. plan 2017-20 18, har upprättats och ska beslutas av
kommunstyrelsen.

Leciningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättad Tidsplan för boksiutsarbete avseende 2014 års verksamhet, samt
budgetberedning avseende budget för 2016 inkl. plan 2017-2018

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 177 Dnr2014.0341.101

Utbildning för kommunstyrelsen under nästa mandatperiod

Kommunchefen har tidigare i en tjänsteskrivelse 2014-03-21, presenterat diskussioner
och planer angående genomförande av utbildning för förtroendevalda under år 2015,
och kommunstyrelsen har gett uppdrag till förvaltningen att genomföra sådan.
Vid dagens sammanträde avges rapport i ärendet.

Tidigare behandling av arendet

Ledningsutskottet beslutade 20 14-04-02, § 64,
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra grundläggande utbildningsinsatser för
kommunstyrelsen under första halvåret 2015
att förvaltningen under år 2014 ska avge muntlig eller skriftlig rapport över vilka
förberedande åtgärder som vidtagit och planeras

Kornrnunstyrelsen beslutade 2014-04-15, § 59,
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra grundläggande utbildningsinsatser för
kommunstyrelsen under första halvåret 2015
att förvaltningen under år 2014 ska avge muntlig eller skriftlig rapport till
ledningsutskottet över vilka förberedande åtgärder som vidtagits och planeras

Kommunsekreteraren avger muntligt rapport i ärendet.

Ledningsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 178 Dnr2014.0013.017

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med
ledningsutskottet. Information om det s.k Kolhuset i Riddarhyttan kommer att ges vid
dagens sammanträde.

Sektorchef teknik och service avger rapport angående det s.k Kolhuset i Riddarhyttan.

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 179 Dnr2014.0013.017

Ovriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Ordföranden rapporterar angående ett förvaltningsärende rörande vattenläcka.
Sektorchef teknik och service och kommunchefen informerar om ärendet och
förvaltningens handläggning av detta.

Kommunchefen rapporterar angående ett förvaltningsärende angående vattenräkning.

Ledningsutskottet beslutar

att notera rapporten till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 180 Dnr2014.0016.002

Del g ivn ingar

Länsstyrelsen Västmanlands län
141103 Dnr2014.1113.422
Samråd inom vattenförvaltningen 1 nov 20 14-30 april 2015

Norbergs kommun
141111 Dnr2014.1151.007
Revisoremas bedömning av delårsrapport, 2014-10-24

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU
141030 Dnr 2014.0225.106
Förbundsdirektionens arbetsutskott, protokoll 2014-10-2 2

SKL, Sveriges kommuner och landsting
141028 Dm 2014.0092.101
Cirkulär 14:39, Budgetpropositionen för 2015
141030 Dm- 2014.0092.101
Cirkulär 14:40, Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
141107 Dnr2014.0092.101
Cirkulär 14:42, Intemräntan för 2015 revideras

Ledningsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 181 Dnr2014.0017.101

Övriga frågor

Seija Oj ala (s) ställer fråga om bredband, och önskar om rapport angående detta vid
kommunstyrelsens sammanträde den 16 december, vilket bifalles av ordföranden.

Vanja Leneklint (fpl) ställer fråga om LSS-byggnationen, upphandlingen, som besvaras
av sektorchef teknik och service.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

L


