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Staffan Strid (M) § 119-133
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Lena Lovén-Rolén (5)

Johannes Nilsson, projektsamordnare § 119
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Tony Bölja(S)
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Delegationsnummer E 13



Skinnsjtsb€?
&I5mmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2017-10-18 Sid. 139

§ 119 Dnr2017.1022.1O1

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskaftebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet
att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter
har lokala arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för
att väcka intresse och svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse
över bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2017-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen
fl godkänna informationen

lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, 2017-09-12, § 143,
ffl godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Projektsamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

fl godkänna informationen

an lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 120 Dnr2017.1235.l01

Delårsbokslut per 201 7-08-31 Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2017-08-31 har upprättats och ska godkännas av
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Tony Bölja (S), Lena Lovén-Rolén (5) och
Helena Norrby (C).

Ekonomerna yttrar sig och svarar på frågor.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun

lägga delårsbokslut per 2017-08-31 för Skinnskattebergs kommun till
handlingarna

1 Justerandes 1 Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 121 Dnr2017.1236.l01

Avskrivningar av fordringar i 2017 års bokslut

Fordringar som inte kunnat drivas in eller som bedömts som osäkra ska enligt
bokföringslagen skrivas av i bokslutet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
uppruttad.

Carina Saindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Stindor (L), Tony Bölja (S), Lena Lovén-Rolén (5) och
Staffan Strid (M).

Ledningsutskottet beslutar

att bokföringsmässiga avskrivningar av fordringar görs i 2017 års bokslut med
totalt 155 345 kronor

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 122 Dnr2017.1237.l01

Budget och mål för år 2018 samt verksamhetspian för åren
201 9-2020 Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 2018 samt verksamhetspian för åren 20 19-2020
Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av
kommunful 1 mäktige.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet. Carina Sindor (L) föreslår ledningsutskottet
att behandla rambudgeten separat för att sedan behandla utökad drift,
engångspengar för år 2018, nivån på partistödet och arvoden separat.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (5), Tony Bölja (5).
Staffan Strid (M) och Helena Norrby (C).

Ekonomichefen föredrar förutsättningar för budget och mål år 2018 samt
verksamhetsplan för åren 20 19-2020.

Ledningsutskottet enas om att förvaltningen får i uppdrag att rensa
budgetdokumentet så att budgetdokumentet endast består av rambudgeten.

Kommunchefen yttrar sig och tydliggör att de äskanden som Norra Västmanlands
Utbildningsförbund inkommit med ligger utanför budgeten men finns upptagna
som äskanden.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000
kronor per parti, att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram

Carina Såndor (L) yrkar at arvodet för överförmyndaren ska vara 30 000 kronor i
årsarvode för år 2018. Carina Saindor (L) yrkar vidare att finansiering sker via
engångspengar för år 2018.

Tony Bölja (5) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för årlig
uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande enligt ett index.
Förvaltningen får i uppdrag att presentera en utrukning på effekten för år 2018.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 122 forts.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar enligt Lena Lovén
Roléns (5) yrkande att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per
parti, att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige
samt att detta finansieras inom ram och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar enligt Carina Sändors
(L) yrkande att arvodet för överförmyndaren ska vara 30000 kronor i årsarvode
för år 2018 samt att finansiering sker via engångspengar för år 2018 och finner
frågan med ja besvarad.

Carina Sindor (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslut i
ärendet om kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.

Helena Norrby (C) förste vice ordförande i kommunstyrelsen tjänstgör som
ordförande och ställer frågan om ledningsutskottet beslutar enligt Tony Böljas (5)
yrkande att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för årlig uppräkning
av arvodet för kommunstyrelsens ordförande enligt ett index samt att
förvaltningen får i uppdrag att presentera en uträkning på effekten för år 2018 och
finner frågan med ja besvarad.

En ingående diskussion om arvodesreglementet sker. Utskottet enas om att
överlämna ärendet till kommunstyrelsens presidium för fortsatt behandling.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att kommunalskatten ska
vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att godkänna upprättat
förslag till taxor, avgifter och ersättningar till förtroendevalda enligt upprättat
förslag och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att ramäskanden utöver
ram samt engångskostnader för år 2018 utöver ram överlämnas till
kommunstyrelsen för förslag till beslut till kommunfullmäktige och finner frågan
med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskonet beslutar all godkänna upprättat
förslag till driftrambudget för år 2018 och finner frågan med ja besvarad.
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§ 122 forts.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att investeringsbudgeten
för år 2018 överlämnas till kommunstyrelsen för förslag till beslut till
kommunfullmäktige och finner frågan med ja besvarad.

En ingående diskussion om mål sker.

Utskottet enas om att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga och konkretisera
följ ande.

- Trevliga och trygga utemiljöer
- Trygga en säker vattenförsörjning
- En bra miljö och säkra livsmedel
- Okad kunskap miljöfrågor, nämndens arbete samt gällande regelverk
- Okad turism och nöjdhet
- Finansiella mål saknas i måldokumentet men återfinns i budgeten
- Målet nettodriftkostnaden ska inte öka i snabbare takt än inkomstökningen ska

formuleras om
- Redovisningen av nettokostnadsökningen ska rensas för tillfälliga medel
- Investeringar ska rymmas inom ett positivt kassaflöde

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att överlämna mål för år
2018 till kommunstyrelsen för förslag till beslut till kommunfullmäktige och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen fär i uppdrag att rensa hudgetdokumentet så att
budgetdokumentet endast består av rambudgeten

att förvaltningen får i uppdrag att på sida 16 separera tillfälliga statsbidrag för
flyktingsituationen i en del bestående av statsbidrag för generell
befolkningsökning och en del bestående av statsbidrag för flyktingsituationen

att förvaltningen får i uppdrag att förtydliga sektor vård och omsorgs äskande
uppgående till 600 000 kronor för LSS-verksamhetens dagverksamhet

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en modell för årlig uppräkning av
arvodet för kommunstyrelsens ordförande enligt ett index samt att förvaltningen
får i uppdrag att presentera en uträkning på effekten för år 2018

Justerandes Utdragsbestyrkande
: sign.
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§ 122 forts.

att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna blir av att höja
maxtaxan för äldreomsorgen

att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka effekterna blir av att minska
beräkningsunderlaget gällande invånarantalet till 4405 invånare

att ramäskanden utöver ram samt engängskostnader för är 2018 utöver ram
överlämnas till kommunstyrelsen för förslag till beslut till kommunfullmäktige

att investeringsbudgeten för år 2018 överlämnas till kommunstyrelsen för förslag
till beslut till kommunfullmäktige

att överlämna mål för år 2018 till kommunstyrelsen för förslag till beslut till
kommun fullmäktige

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

au kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

att godkänna upprättat förslag till taxor, avgifter och ersättningar till
förtroendevalda enligt upprättat förslag

att godkänna upprättat förslag till driftrambudget för år 2018

att partistödet i form av gwndstöd ska vara 20000 kronor per parti, att
mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram

arvodet för överförmyndaren ska vara 30000 kronor i årsarvode för år 2018
samt att finansiering sker via engångspengar för år 2018

Sammanträdet ajoumeras.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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lönenämnd har

§ 123 Dnr2017.0732.I0I

Delårsbokslut 2017-01-01 — 2017-08-31 Västmanland-
Dalarna Iönenämnd

Delårsbokslut 2017-01-01 — 2017-08-31 Västmanland-Dalarna
upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Carina S1ndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

godkänna delårsbokslut 2017-01-01 — 2017-08-31 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd
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§ 124 Dnr2017.1238.lOl

Remissvar Länspian för regional infrastruktur i
Västmanlands län 201 8-2029 samt Remissvar Regional
gång- och cykeistrategi

Region Västmanland har regeringens uppdrag att upprätta en regional
transportinfrastrukturplan (Länstransportplan) för åren 2018-2029.
Länstransportplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med att bidra till en regional
tillväxt i hela länet. Region Västmanland har tillsammans med länets kommuner
en viktig uppgift att tillsammans kartlägga, planera för en god tillgänglighet för
länets invånare och näringsliv.

Länstransportplanen är nu ute på remiss fram till den 27 oktober
2017. Regionfullmäktige behandlar länstransportplanen på sitt sammanträde den
22 november 2017. Senast den 31januari 2018 ska länstransportplanen skickas in
till Regeringen.

Tillsammans med Iänstransportplanen skickas även den regionala gång- och
cykelstrategin ut på remiss som har arbetats fram i samverkan mellan länets
aktörer. Strategin är inriktad på ett hela-resan-perspektiv för att möjliggöra den
hållbara resan genom gång, cykel och kollektivtrafik.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Observera att bilagorna i ärendet endast skickas ut per mail. Vill någon enskild
ledamot ha papperskopior är ni välkomna att kontakta kommunsekreteraren.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Lena Lovén-Rolén (5) och Helena Norrby
(C).

En ingående diskussion sker.

Carina Sändor (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att komplettera
remissvaret med kommunstyrelsens remissvar gällande trafikplan år 2030 samt
Skinnskattebergs kommuns brev till Trafikverket gällande vinterväghållningen.
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§ 124 forts.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

fl förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera remissvaret
med kommunstyrelsens remissvar gällande traflkplan år 2030 samt
Skinnskattebergs kommuns brev till Trafikverket gällande vinterväghållningen

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättat förslag till remissvar inklusive särskilt inspel Länstransporiplan
20 18-2029
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§ 125 Dnr2017.1240.1O1

Inventering av Skinnskattebergs kommuns konst —

information

Utskottet får på sammanträdet information gällande förvaltningens inventering av
Skinnskaflebergs kommuns konst. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2017-08-23, § 88,
lägga informationen till handlingarna

att ärendet behandlas på nytt i oktober

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sandor (L).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsulskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

lägga informationen till handlingarna
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§ 126 Dnr2014.1200.001

Förändring av den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen - handlingsplan

Förvaltningen har upprättat en handlingspian för genomförande av förändring av
den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet

Ledningsutskottet beslutade 2014-08-13, § 115,

Ledningsutskottet beslutade 2 14-09-18, § 129,

Ledningsutskottet beslutade 2014-10-15, § 153, föreslå kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade vidare 20 14-10-15. § 153 föreslå kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 152, föreslå kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04, § 152, enligt ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 89,

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-20, § 2,

Ledningsutskottet beslutar 20 15-02-04, § 5, föreslå kommunstyrelsen,

Kommunstyrelsen beslutade 20 15-03-03, § 20

Ledningsutskottet beslutade 2015-06-17, § 61

Ledningsutskortet beslutade 20 15-09-15, § 84

Ledningsutskottet beslutade 20 15-10-08, § 96

Ledningsutskottet beslutade 2016-01-13, § 14

Ledningsutskottet beslutade 2016-10-05, § 114

Justerandes Utdragsbestyrkande
1 sign.
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§ 126 forts.

Ledningsutskottet beslutade 2016-12-14, § 158. föreslå kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-01-24, § 8, enligt ledningsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutade 20 17-02-13, § 8, enligt kommunstyrelsens förslag
ankommunstyrelsens storlek minskas till 11+11 från och med 2019-01-01
att utskottens storlek minskas till 3+2 ledamöter, förutom ledningsutskottet som
behåller 5+2 ledamöter från och med 2019-01-01
att ärenden rörande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, flyttar från
ledningsutskottet till barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01
att miljö- och byggnadsnämnden kvarstår som idag
att överförmyndarnämnd inrättas med 3+2 ledamöter från och med 2019-OJ-Dl

reglemente, arbetsordning och delegationsordning för kommunstyrelsen
uppdateras och beslutas av kommunfullmäktige senast ijuni år 2018
att erforderliga styrdokument framtas och beslutas av kommunfullmäktige senast i
juni år 2018
att lägesrapport lämnas på första sammanträdet för ledningsutskottet efter
sommaren år 2017

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

!L godkänna handlingspianen i ärendet förändring av den politiska organisationen
och förvaltningsorganisationen

1 Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 127 Dnr2017.1188.007

Svar på revisionsskrivelse gällande Västmanland-Dalarna
lönenämnd

En skrivelse från kommunrevisionen inkom den 25 september gällande
Västmanland-Dalarna lönenämnd. Revisionen önskar svar senast den 30
november år 2017. En tjänsteskrivelse i ärendet flnns upprättad.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Stindor (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

Personaichefen yttrar sig och svarar på frågor.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen komplettera yttrandet med
en kortare redogörelse av den fasta punkt på kommunstyrelsens dagordning som
heter förberedelse, genomförande och ålerkoppling för sammanträden och
beredningar med samverkansorgan

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

godkänna upprättat yttrande

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 128 Dnr2017.1245.l01

Sammanträdesschema år 2018

Sammanträdeschema för år 2018 har upprättats och ska godkännas.

Kommunsekreteraren fördrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L) och Lena Lovén-Rolén (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens utskott

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

g anta sammanträdesschema för år 2018 för kommunfullmäktige

j Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 129 Dnr2O!7.1228.I01

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag år 2017

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, § !7 och § 18, ska
kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde
redovisade motioner och medborgarförslag som då inte är färdigberedda. Enligt 5
kap. 33 § i Kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så,
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad beredningen kommit fram till anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fuilmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L) och Tony Bölja (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att lägga redovisningen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 130 Dnr2017.1130.10l

Framtida former för SFI-undervisning

Direktionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) har valt att
hänskjuta frågan om framtida former för SH-undervisning till
medlemskommunerna. Skinnskattebergs kommun har tagit del av en extern
utredning som Fagersta kommun nyligen genomfört. Utgångspunkten för
diskussionen är fyra alternativ:

1. Bibehåll SF1 i nuvarande form (egen regi på NVU)
2. Bibehåll SF1 i nuvarande form och komplettera med extern utförare vid hög

belastning (extern utförare genomför endast undervisning i enstaka kurser)
3. SF! utförs av extern utförare, samtliga moment läggs ut på entreprenad
4. SF1 utförs av extern utförare, endast lärares myndighetsutövning utförs på

entreprenad

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Staffan Strid (NI)
och Tony Bölja (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att SF1 i första hand även fortsättningsvis bedrivs inom ramen för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund, under förutsättning att:
a) En budgetmodell som utgår från det faktiska utbi[dnin2sbehovet tas fram
b) Ersättning betalas ut efter avslutad kurs och bevistad lektion

att Norra Västmanlands Utbildningsförbund dock får anlita externa utförare om
direktionen bedömer att det är ändamålsenligt och effektivt

att uppdra åt Norra Västmanlands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa en handlingsplan för att åtgärda de brister och
behov av utveckling som beskrivs i rapporten “Framtida former för SF1-
undervisning”

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 130 forts.

uppdra åt Norra Vistman1ands Utbildningsförbund att senast i mars 2018 till
medlemskommunerna redovisa ett förslag till uppföljningsrnodell för SF1 med
nyckeltal för resultat och kostnadseffektivitet
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§ 131 Dnr2017.1241.l0l

Utnyttjande av medel avseende bidrag för anpassningen av
fastigheten Vätterskoga 4:106 fd. foikhögskolan

Den 30 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att Skinnskattebergs kommun
skulle förvärva fastigheten Vätterskoga4:106 fd. foikhögskolan för 1 krona från
Landstinget Västmanland. Med hänsyn till att fastighetens drift var olönsam för
Landstinget Västmanland och att Skinnskattehergs kommun önskade att utveckla
fastigheten kom parterna överens enligt köpeavtalets villkor att Landstinget
Västmanland skulle lämna ett bidrag till Skinnskattebergs kommun. Detta var för
att Skinnskattebergs kommun skulle kunna anpassa fastigheten till nya
vcrksamheter. Bidraget som Skinnskattebergs kommun fick var 1 699 999 kronor.

Sedan övertagandet av Aspebäcken har förvaltningen kontinuerligt underhållit
fastigheterna i det området. 1 arbetet kopplat mot underhålispianerna som
förvaltningen arbetar med uppdagades det att större och mer kostsamma
renoveringar bör göras i närtid. Taket på huvudbyggnaden bör bytas. Brand och
inbrottslarm bör ses över för att det ska uppfylla den policy som finns för
kommunens förvaltningsfastigheter. Fasaden kring fastigheten har börjat vittra
sönder och det allmänna ytskiktet inne i huvudbyggnaden bör ses över då det
fortfarande är eftersatt och bör fortsätta anpassas för att det ska kunna attrahera
nya hyresgäster.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sa’mdor (L), Tony Bölja (S), Lena Lovén-Rolén (S) och
Helena Norrby (C).

En ingående diskussion sker.

Helena Norrby (C) yrkar att förvaltningen får ta i anspråk 1 000 000 kronor av det
medskickade bidraget till att byta tak på Aspebäckens huvudbyggnad

Carina Sändor (L) yrkar att andra att-satsen att få ta i anspråk 699 999 kronor till
fortsatt ytskiktsrenovering och modernisering av Aspebäckens lokaler för att göra
fastigheterna mer attraktiva återremitteras till förvaltningen för förtydligande.



Skinnsk9
•vr4ffimun

- Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2017-10-18 Sid.! 58

§ 131 fans.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att andra att-satsen att få ta i anspråk 699 999 kranar till fortsatt
ytskiktsrenovering och modernisering av Aspehäckens lokaler för att göra
fastigheterna mer attraktiva återremitteras till förvaltningen för förtydligande

Ledningsutskottet beslutar förslå kommunfullmäktige

att förvaltningen får ta i anspråk 1 000 000 kronor av det medskickade bidraget
till att byta tak på Aspebäckens huvudbyggnad

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 132 Dnr2016.0038.101

Svar på medborgarförslag angående Webb-TV från
Kommunfullmäktige

Ett medhorgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Jan Onning. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendeL yttrar sig Carina Sindor (L) och Tony Bölja (S).

Tony Bölja (S) yrkar att bifalla medborgarförslaget samt jj försöksverksamheten
utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni år 2018 och
presenteras på ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter sommaren år
2018

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

bifalla medborgarförslaget

att försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträde ijuni år 2018 och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie
sammanträde efter sommaren år 2018

• Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 133

Personalfrågor — information

Utskottet får vid sammanträdet information om personalfrågor.

Kommunchefen informerar personalutskottet om slutförd rekrytering av ny
administrativ controller.

Kommunchefen informerar personalutskottet om ersättningsrekryteringar för
kommande pensionsavgångar inom sektor teknik och service samt avdelning
ekonomi.

Kommunchefen informerar personalutskottet om att tjänsten som cnhetschef för
kost- och städenheten tillsatts.

Kommunchefen informerar personalutskottet om rekrytering av KR-generalist på
100 procent.

Kommunchefen informerar personalutskottet om utbildning i bättre arbetsmiljö,
BAM.

Kommunchefen informerar personalutskottet om Attraktiva arbeten.

Kommunchefen informerar personalutskottet om introduktion för nyanställda.

Kommunchefen informerar personalutskottet om att sjukskrivningstaiet per sista
september har gått ned till 5,26 %.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Tony Bölja (S) och Lena Lovén-Rolén (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Personalutskottet beslutar

att tacka för informationen

att informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 134 Dnr2017.0268.101

Inventering av administratörernas arbetsuppgifter —

rapport

Ledningsutskottet beslutade 2017-03-15, § 31, prioriteringar i löneöversyn, att
förvaltningen får i uppdrag att inventera administratörernas arbetsuppgifter för att
utreda om de har Mtt mer handläggare uppgifter. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Carina &indor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L) och Tony Bölja (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Personalutskottet beslutar

att informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
si n.
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§ 135

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13, § 105, att anta Rutin för förberedelse,
genomförande och återkoppling för sammanträden och beredningar med
samverkansorgan och samrådsorgan.

Förtroendevalda representanter i Samrådsgruppen för Finska
Förvaltningsområdet, Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL:s
beredningar samt Landstinget Västmanlands KollektivtraFikberedning ska i
ärenden där budget, verksamhetspian, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning
inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från respektive utskott.

Sam n2dsorgan
Samrådsgwppcn för Finska Förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Landstinget Västmanlands Kollektivcrafikberedning - Ledningsutskottet
VKL:s Kulturberedning — Ledningsutskottet
VKL:s Personalheredning - Ledningsutskottet

Förtroendevalda som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligt
kortfattat återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde.
Äterrapponeringen ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt
ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
! sign.
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§ 136

Aktuell information från kommunchefen

Aktuell information ska ges av kommunchefen vid varje sammanträde med
ledni ngsutskottet.

Kommunchefen informerar utskottet om delbetänkandet om avtaissamverkan.

Kommunchefen informerar utskottet om Iivsmedelsstrategi.

Kommunchefen informerar utskottet om den regionala utvecklingsstrategin.

Kommunchefen informerar utskottet om digital agenda.

Kommunchefen informerar utskottet om Klockarbergsskolan.

Ledningsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna

Justerandes ] Utdragsbestyrkande
1 sign.
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§ 137

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga övriga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 138

Delgivningar

Inga delgivningar fanns vid dagens sammanträde.

Jusrerandes Utdragsbestyrkande
: sign.
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§ 139

Övriga frågor

Carina Sindor (L) ställer fråga om utskottets inställning till deltagande i en
konferens anordnad av Sveriges kommuner & landsting, som handlar om
datasäkerhet och att personuppgiftslagen tas bort och ersätts från 2018.
Ledningsutskottet kommer inte att delta. Däremot kommer förvaltningen att delta
på en motsvarande konferens om samma ämne.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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