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Lena Lovén-Rolén (5)

Delegationsbeslut: § 33 Nytt förordnande för sektorchefen för sektor vård- och omsorg —

samråd, Dnr 2018.0248.101, Delegationsnummer P 8

§ 38 Tecknande av lokalt kollektivavtal - samråd, Dnr2018.0293.101,
Delegationsnummer P2

§ 40 Prioriteringar i löneöversyn Ar 2018, Dnr 2018.0252.101,
Delegationsnummer P4

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.a’



Skinnskbf
fl-3mun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrel sen
Ledningsutskotiet 2018-03-20 Sid.27

§ 21

Ändring av föredragningslistan

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan utökas med ett nytt ärende nummer 19 Tecknande av lokalt
kolleklivavtal — samråd.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.s
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§ 22 Dnr2017.1126.I0l

Diskussionsunderlag för lokal kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun 201 9-2022

Förvaltningen har upprättat diskussionsunderlag för kulturstrategi för
Skinnskattebergs kommun. Syftet med ärendet är att förvaltningen önskar
vägLedning och instruktioner för det fortsatta arbetet. Diskussionsunderlag finns
upprättat.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-09-20, § 111,
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med utkastet till kukurstrategi
för Skinnskattebergs kommun 20 19-2022
att ta upp ärendet igen för diskussion och fortsatt beredning vid ledningsutskottets
ordinarie sammanträde den 22 november år 2017

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 147,
g ärendet tas upp igen för diskussion och fortsatt beredning vid
ledningsutskottets första ordinarie sammanträde år 2018

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 9,
att fortsätta bereda ärendet vid nästa sammanträde

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

Carina Sändor (L) anför att Alliansen är redo att lägga fram ett förslag till lokal
kulturstrategi för Skinnskattebergs kommun 2019-2022.

Carina Såndor (L) presenterar Alliansens gemensamma förslag till lokal
kuLturstrategi för Skinnsk-attebergs kommun 20 19-2022.
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§ 22 fons.

Carina Sändor (L) anför att följande satsningar ska ingå i den lokala
kulturstrategin för Skinnskattebergs kommun 2019-2022:

en särskild barn- och ungdomsbibliotekarietjänst för skolbiblioteket bör
inrättas
att frågan “Meröppet bibliotek” bör utredas under perioden
att bildundervisningen ska ges bättre förutsättningar lokalmässigt än idag, för att
dess status ska öka och intresset från barn och unga ska främjas
att trångboddheten/lokalfrågan i Kulturhuset Korpen bör utredas under perioden
att det eventuella behovet av att skapa en ny gemensam arena för idrotten och
kulturen, för att framför allt fånga in de inaktiva, bör utredas under perioden
att när det blir aktuellt med kommunala byggnationer bör målet vara att 1 % av
byggnadsbudgeten ska avsättas för konstnärlig utsmyckning
att under perioden undersöka möjligheten att inrätta en kultursamordnartjänst
att under perioden öka attraktiviteten utefter strandpromenaden, Hälsospåret,
genom t.ex. skulpturer och belysning
att medel bör avsättas under perioden för kukurprogramverksamhet inom
äldrevården

En ingående diskussion sker.

Carina Sdndor (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för justeringar
enligt Alliansens gemensamma förslag.

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

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet återremitteras till förvaltningen förjusteringar enligt Alliansens
gemensamma förslag

Justerandes Utdragsbestyrkande
sion.

Ic
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§ 23 Dnr2018.0250.101

Svar på remiss angående Regional kulturpian för
Västmanland 201 9-2022

Region Västmanland har inkommit med remiss gällande förslag till regional
kulturplan för Västmanland åren 2019-2022. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Carina Sandor (L) föredrar ärendet.

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

Lena Lovén-Rolén (S) och Tony Bölja (S) yrkar att avge upprättat remissvar
angående Regional Kulturplan för Västmanland 20 19-2022.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avge upprättat remissvar angående Regional Kulturp!an för Västmanland
20 19-2022

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§24 Dnr2018.0231.101

Årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun

Årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska
godkännas av kommunfullmäkrige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för årsbokslut år 2017
för Skinnskattebergs kommun. Utfallet blev 9441 tkr. Ekonomichefen redogör
vidare för att årshokslutet i den utskickade versionen ej har sakgranskats av
KPMG. Sakgranskning skedde 2018-03-15.

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

Ledningsutskotiet går igenom årsbokslutet för år 2017 för Skinnskattebergs
kommun och ställer frågor. De frågor som diskuteras är bland annat
överskottsmålet, investeringsvolymen, underskottet inom sektor vård- och
omsorg, projektet Rätten till heltid och möjlighet till deltid och öronmärkning.

Kommunchefen yttrar sig och svarar på frågor.

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

j förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslut år
2017 för Skinnskattebergs kommun efter ledningsutskottets genomgång

g förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslut år
2017 för Skinnskattebergs kommun efter sakgranskning av KPMG

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

fastställa upprättat förslag till årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun

4 balanskravsposten till eget kapital är 3 742 tkr

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 24 forts.

att i eget kapital öronmärka 1 799 tkr till avsättning till pensionsskuld

att i eget kapital öronmärka 1 000 tkr till avsättning till digitalisering

att i eget kapital öronmärka 2 900 tkr till insatskapital till Kommuninvest

Justerandes Utdragsbestyrkande
sion
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§ 25 Dnr2018.0234.101

Preliminära budgetramar år 2019 för Skinnskattebergs
kommun

Preliminära budgetramar för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska
godkännas av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen presenterar skatteprognos från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, daterad 2018-02-15.

1 ärendet yttrar sig Carina SLindor (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 kommunfullmäktige

jj budgeten baseras på 4420 invånare

att skatten är oförändrad 22,51 kr

att resultatkravet ska vara minst 1,5 %

preliminär ram sätts till 268 400 tkr

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§26 Dnr2018.0235.l01

Risk- och väsentlighetsanalys för år 2018

Ledningsutskottet ska på sammanträdet göra en risk- och väsentlighetsanalys över
kommunens verksamhet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för förutsättningarna
för risk- och väsentlighetsanalysen för år 2018. Syftet är att identifiera
verksamhetsrisker i kommunens egen verksamhet. Redovisning sker i
delårsbokslut och årsbokslut.

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

Carina Sindor (L) anför att risk- och väsentlighetsanalysen ligger till grund för
budgetberedningens arbete inför budget år 2019 och internkontrollplanen för år
2018.

Ledningsutskotret går igenom risk- och väsentlighetsanalysen för år 2018 och
enas om ett gemensamt reviderat förslag.

Kommunchefen och personalchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

ffl anta upprättat förslag till reviderad risk- och väsentlighetsanalys för år 2018

fl anta upprättat förslag till internkontrollplan för år 2018
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§ 27

Sammanträdesprotokoll

20 18-03-20

Dnr 2018.

Sid.35

Medborgarläften år 2018

Ledningsutskottet får på sammanträdet information om Polisens medborgarlöften
för Skinnskattebergs kommun år 2018.

Carina Saindor (L) föredrar ärendet. Carina Sindor (L) redogör för att kommunen
för diskussioner med polismyndigheten, men att det inte finns ett färdigt förslag
till medborgarlöften för år 2018 till dagens sammanträde.

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

att godkänna rapporten
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§28 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavial för att bygga snabbt bredband via liber 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 20 17-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

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

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18. § 119, föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 192,
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 20 17-11-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
gg godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 7 föreslå kommunstyrelsen
j godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13, § 8, enligt ledningsutskottets förslag
att godkänna informationen
fl lägga informationen’till handlingarna

terandes Utdragsbestyrkande
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§ 28 forts.

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet. Bredbandssamordnaren redogör för
bredbandsutbyggnaden 1 Skinnskattebergs kommun.

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

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

Ordföranden stiller frågan om ledningsutskottet ir redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

jj godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
siGn.

i’c
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§ 29 Dnr2018.0045.008

Ansökan om bidrag från BRIS region Mitt för år 2019

En ansökan om bidrag har inkommit från BRIS region Mitt för verksamhetsåret
2019. Föreningen ansöker om 8510 kronor i föreningsbidrag för år 2019.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

Tony Bölja (S) yrkar g bifalla ansökan om föreningsbidrag från BRIS region
Mitt för verksamhetsåret 2019 med 8510 kronor.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

fl bifatla ansökan om föreningsbidrag från BRIS region Mitt för verksamhetsåret
2019 med 8510 kronor

att kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 30 Dnr2018.0236.101

Revidering av underskriftsbemyndigande för
kommunstyrelsen

Tidigare beslutat underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 20 17-
05-16, § 89, behöver revideras på grund av personalförändringar inom
förvaltningen. En tjänsteskrivelse i ärendet är upprättad.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Stindor (L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

all kommunchef Nima Poushin, ekonomichef Helena Tengbert, ekonom Jan
Byström eller ekonom Johan Mindelius, att två i förening eller var för sig i
förening med assistent Johan Sjögren eller assistent Wala Rabia underskriva
anvisningar å kommunens bankräkningar och plusgirokonton

att ekonomichef Helena Tengbert och ekonomiassistent Wala Rabia var för sig
eller genom ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i
som utom domstol

att kommunslyrelsens ordförande Carina Sandor (L) och 1 :e vice ordförande
Helena Norrby (C) att båda tillsammans eller var för sig i förening med
kommunchef Nima Poushin, ekonomichef Helena Tengbert eller sektorchef
teknik och service Gunilla Elander utses till firmatecknare och har rätt att
underteckna följande handlingar

köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäljning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lös egendom, serviwt, avtal,
vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt
fastighetsbildningslagen där kommunen är part, skuldförbindelser å lån som
upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige
beslutat om
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§31 Dnr2018.0253.101

Utveckling av samrådsarbetet inom finskt
förvaltningsområde

Finska föreningens styrelse har i ett brev till kommunstyrelsen ställt frågor och
uttryckt synpunkter på kommunens arbete med finskt fön’altningsområde och hur
kommunen disponerar statsbidraget för finskt förvalmingsområde. Till saken hör
att representanter för föreningen också vid flera tillfällen tidigare har ifrågasatt
hur kommunen disponerar statshidraget. Kommunstyrelsen beslutade på förslag
från förvaltningen att ge förvaltningen i uppdrag att försöka åstadkomma en
samverkansöverenskommelse med föreningen. En tjänsteskrivelse 1 ärendet finns
upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

En ingående diskussion sker.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avsluta uppdraget till förvaltningen att utarbeta en
samverkansöverenskommelse med finska föreningen

att uppdra åt förvaltningen att, i samråd med de förtroendevalda representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde, utveckla samråden inom finskt
förvaltningsområde utan krav på formell samverkan med finska föreningens
styrelse

uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsen i oktober 2018 redovisa
uppdraget att utveckla samråden inom finskt förvaltningsområde

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 32 Dnr2018.0237.10l

Utbildningspian för kommunstyrelsen för år 2018

Enligt Arbetsordningen för kommunstyrelsen ska kommunstyrelsens presidium
bereda frågor om anordnande och genomförande av utskottens
internkompetensutvecklingsåtgärder och kommunstyrelsens kompetensutveckling
som helhet, samt ge förslag till plan för nästkommande år. Förslag till
utbildningsplan för kommunstyrelsen finns upprättat.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

Ledningsutskottet noterar till protokollet att utskottet har diskuterat frågan om En
ny kommunallag (SFS 2017:725) med anledning av att frågan ställdes vid
kommunfullmäktiges sammanträde 20 18-03-05. Ledningsutskottet enas om att
hänskjuta frågan om utbildning tills efter valet i höst samt att förvaltningen får i
uppdrag att skicka ut SKLs cirkulär 17:57 En ny kommunallag.

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

Ledningsutskottet beslutar rör&å kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen under vårterminen 2018 ska få delta på SKL:s utbildning
“Hat och hot mot förtroendevalda”, samt på en utbildning om sociala medier och
‘lake news”, med anledning av att det är valår

fl även kommunfullmäktiges och miljö- och byggnadsnämnden ledamöter och
ersättare inbjuds att delta på utbildningarna

att kostnaderna tas inom kommunstyrelsens ram 2018

att förvaltningen i samråd med kommunstyrelsens ordförande rår uppdraget att
anordna utbildningarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§33 Dnr2018.0248.10l

Nytt förordnande för sektorchefen för sektor vård- och
omsorg — samråd

Enligt delegationsordningen för personalärenden. P 8 Anställning, ska
kommunchefen samråda med ledningsutskottet innan beslut fattas gällande
förlängning av förordnandet för sektorchefen för sektor vård och omsorg.

Kommunchefen föredrar ärendet. Kommunchefen informerar och för dialog med
ledningsutskottet gällande att sektorchefen för sektor vård och omsorg, Maria
Dillner, får förlängt förordnande som sektorchef för sektor vård och omsorg med
ytterligare 4 år till och med sista september år 2022.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (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

samråd har skett i enighet
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§ 34 Dnr2018.0229.101

Avtal om räddningstjänstsamverkan mellan Nerikes
Brandkår och Skinnskattebergs kommun

Räddningstjänstens avtal gällande Ruddningschefi beredskap, RCB, kommer att
sägas upp av Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKFB, från och med
2018-04-01. Avtalet upphör att gälla 2018-07-01. Övriga delar i avtalet utöver
Räddningschef i beredskap påverkas inte av uppsägningen. Då RCB-avtalet
kommer att sägas upp av VMKFB och Skinnskattebergs kommuns
räddningstjänst saknar den operativa ledningsnivån (Räddningschefi beredskap
från 2018-07-01, inrebefäl ijour, operativ chef i beredskap), måste
Skinnskattebergs kommun säkra upp denna beredskap genom ett nytt
samarbetsavtal.

Den inriktning som förvaltningen bedömer som möjlig är att gå med i det nya
samarbetsavtalet som VMKFB och Nerikes Brandkår håller på att arbeta fram.
Inget förslag på avtal finns färdigt idag, men det kommer att komma inom snar
framtid. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina S’dndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att uppdra år förvaltningen att fortsätta föra dialog med VMKFB och Nerikes
Brandkår med inriktningen att genom nytt samverkansavtal säkerställa för
kommunen viktiga funktioner

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§35 Dnr2018.0192.10l

Reglemente för överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige beslutade 20 17-02-13 § 8, Förändring av den politiska
organisationen och förvaltningsorganisationen: att överförmyndarnämnd med 3+2
ledamöter ska inrättas från och med 2019-01-01 samt j erforderliga
styrdokumentframtas och beslutas av kommunfullmäktige senast ijuni år 2018.

Förvaltningen har upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd.
Upprättat förslag till reglemente föreslås i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2017-02-13 § 8 att träda i kraft först 2019-01-01. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

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

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 utföra redaktionella ändringar i reglementet för
överförmyndarnämnd

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd

att upprättaÉ förslag till reglemente för överförmyndarnämnd gäller från och med
2019-01-01

terides Utdragsbestyrkande
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§36 Dnr2018.0249.JOl

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsen

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning är i behov
av att revideras för att bättre tjäna sitt syfte. Syftet med deegering är att
arbetsformerna ska kunna anpassas till lokala förhållanden och att de
förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden. Vidare möjliggör delegering en
effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna bli kortare och
handläggningen snabbare. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Sindor (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 kommunstyrelsen

att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande
skola och förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen

att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden

att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen
(2010: 1622)

terides Utdragsbestyrkande
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§37 Dnr2018.0251.I0l

Flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun

Kommunen har vid flera tillfällen mottagit förslag eller förfrågningar om att
flagga med andra flaggor än den svenska flaggan eller att flagga med den svenska
flaggan vid andra tillfällen än officiella flaggdagar. Det har till exempel gällt
flaggning med regnbågsflagga för att uppmärksamma HBTQ-frågor, flaggning
med svenska flaggan för veteraner (från försvaret) och flaggning med finska
flaggan vid Finlands självständighetsdag. 1 något fall har önskemål framförts om
att flagga på halv stång när en medarbetare har gått bort. Bland många andra
flaggor som kommunen också kan överväga att flagga med kan nämnas den
romska flaggan, den samiska flaggan, EU:s flagga och FN:s flagga. Det finns så
vitt förvaltningen har kunnat utröna ingenting i delegationsordningen eller andra
styrdokument som anger vilken befattning i förvaltningen eller vilket politiskt
organ som ska besluta om flaggning. Mot den bakgrunden har förvaltningen
utarbetat ett förslag till flaggpolicy för kommunen. Förslaget är bilagt
tjänsteskrivelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet är upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Lena Lovén-Roldn (5) och Staffan Strid
(M).

Carina &indor (L) yrkar j § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen
beslutar i frågor om flaggning.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till Carina Sindors (5) yrkande.

Staffan Strid (M) yrkar att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens
ledningsutskott beslutar i frågor om flaggning.

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

Ordföranden ställer proposition på Staffan Strids (M) yrkande j § 6 ska ha
följande lydelse: Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i frågor om
flaggning mot Carina Siindors (L) yrkande jj § 6 ska ha följande lydelse:
Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning och finner att ledningsutskottet
beslutat enligt Carina Sindors (L) yrkande.

Justerandes Utdragsbestvrkande
sign
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§ 37 forts.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11

§ 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen besluLar i frågor om flaggning
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§38 Dnr2018.0293.l0l

Tecknande av lokalt kollektivavtal — samråd

Enligt delegationsordningen för personalärenden, P 2 Tecknande av lokalt
kollektivavtal, ska personaichefen samråda med ledningsutskottet innan beslut
fattas gällande tecknande av lokalt koflektivavtal.

Personalchefen föredrar ärendet. Personaichefen informerar och för dialog med
Jedningsutskottet gällande ett förslag till lokalt kollektivavtal gällande den så
kallade arbetsintegrerade lärarutbildningen som syftar till att personer ska kunna
jobba som lärare parallellt med att de studerar för en lärarexamen.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (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

samråd har skett i enighet

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§39 Dnr2018.

Personalfrågor — information

Utskottet får vid sammanträdet information om personalfrågor, bland annat
information gällande sjukskrivningar och rekryteringar.

Personalchefen informerar personalutskottet om feriearbeten.

Personalchefen informerar personalutskottet om att sjukskrivningstalet för
perioden 2016-03-01 tiLl 2017-02-28 var 7,5 % samt att det för perioden 2017-03-
01 till 2018-02-02 var 5,8 %.

Personalchefen informerar personalutskottet om pågående rekryteringar.

Personalchefen informerar personalutskottet om att förvaltningen tillsatt en
rekryteringsgrupp.

Personalchefen informerar personalutskottet om lönekartläggning.

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

Kommunchefen yttrar sig.

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

4

Utdragsbestyrkande



Skinnskajt b€f
mmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-03-20 Sid.50

§ 40 Dnr2018.0252.101

Prioriteringar i Iöneöversyn år 2018

Varje år kommer personaichefen in med förslag på procentuell löneökning för
årets löneöversyn samt eventuella prioriteringar för vissa grupper. Förra året
prioriterade vi ingen grupp, då vi ansåg att vi låg bra till ijämförelse med andra
kommuner. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Personaichefen föredrar ärendet.

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

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

Ledningsutskottet beslutar

att anta förslag om extra satsning för förskolLärare, Lokalvårdare och barnskötare

att förvaltningen får i uppdrag att göra en handlingspian för hur chefernas löner
ska utvecklas inom en femårsperiod för att hamna på en jämförbar nivå med andra
kommuner
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§41 Dnr2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04, § 69, att anta Reviderad rutin för
förberedelse, genomförande och äterkoppling för sammanträden och beredningar
med samverkansorgan och samrådsorgan.

Förtroendevalda representanter i Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet
och Region Västmanlands Samverkansgrupper ska i ärenden där budget,
verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta
Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från respektive utskott.

Sa’nrådsorgan
Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Region Västmanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott - Ledningsutskottet

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.
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§ 42

Aktuell information från kommunchefen

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

Kommunchefen informerar utskottet om att ordföranden för direktionen för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund har aviserat att han har för avsikt att avsäga sig
sitt uppdrag.

Kommunchefen informerar utskottet om att direktionen för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund har överlämnat förslag till ny ersättningsmodell för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund till medlemskommunerna för
ställningstagande.

Kommunchefen informerar utskottet om förvaltningens säkerhetsarbete.

Kommunchefen informerar utskottet om att förvaltningen har genomfört en
medarbetarenkät bland personalen på }Gockarbergsskolan samt att skolledningen
har upprättat en handlingspian utifrån resultatet av medarbetarenkäten.

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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§43

20 18-03-20 Sid.53

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.
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§ 44

Delgivningar

Länsstyrelsen Västmanlands län
180216
Länsnytt februari 2018

Trafikverket
180212
Information om förändrad hantering av larmsamtal

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

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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§ 45

Samnanträdesprotokoll

20 18-03-20 Sid.55

Ovriga frågor

Lena Lovén-Rolén (S) ställer fråga om KLockarbergsskolan.

Lena Lovén-Rolén (S) ställer fråga om hanteringen av medborgarfärslagel
angående att Skinnskattebergs kommun ska låta alla de som blivit 18 år, oavsett
ålderuppskrivning — utan att ha fått sitt asylärende provat — få bo kvar i
Skinnskatteberg på kommunens bekostnad.

Kommunchefen svarar på frågorna.
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§ 46 Dnr2018.0294.101

Rekrytering av kommunchef

Ledningsutskottet får på sammanträdet information gällande rekrytering av ny
kommunchef för Skinnskattebergs kommun.

Personalchefen föredrar ärendet. Personalchefen informerar om den pågående
rekryteringen av ny kommunchef.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Staffan Strid (M), Tony Bölja (S), Helena
Norrby (C) 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

kommunstyrelsens presidium ska utgöra rekryleringsgnipp vid rekrytering av
ny kommunchef

gi kommunstyrelsens presidium får delegation på att fatta beslut om att anställa
ny kommunchef

Justerandes Utdragsbestyrkande


