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Plats och tid

Övriga deltagare

Utses aftjustera:

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 23 maj 2018 kl. 08.30-
12:00

Carina Såndor (L), ordfi5rande, ej § 76 pga. jäv
Helena Norrby (C), vice ordförande
Staffan Strid (M)
Lena Lovén-Rolén (S)
Roger Ingvarsson (S), tjänstgörande ers. ej § 75, 78-79

VanjaLeneklint (L), ej tjänstgörande ers. § 64-74, 80-85, ej § 66 pga.jäv,
tjänstgörande ers. § 75-76, § 78-79
CarolinaNässing, samordnare Brottsofferjouren § 64
Tommy Veittikoski, bredbandssamordnare § 65
Johan Mindelius, ekonom § 67
Helena Tengberg, ekonomichef § 70
Linda Ahlsén, personatchef § 78-80
Maria Dillner, sektorchef sektor vård och omsorg
Nima Poushin, kommunchef
Johan Boklund, kommunsekreterare
Christine Larsson, bitr. kommunsekreterare

Lena Lovén-Rolén (S)

Personal- och kansliavdelningen den 30 maj 2018 kl. 08:30

Lena Lovén-Rolén (S)

Delegationsbeslut: § 6$ Ansökan om medel från PeaceMaker Club i Skinnskatteberg, Dnr
2018.0423.101, Delegationsnummer A3

Beslutande

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Johan Boklund

Carina Såndor (L)

Paragrafer
§ 64-85

.

Helena Norrby (C) § 76
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§64 Dnr2Ol$.

Presentation av Brottsofferjouren Västmanlands
verksamhet — information

Ledningsutskottet får på sammanträdet en presentation av Brottsofferjouren
Västmanlands verksamhet.

Carolina Nässing samordnare Brottsofferjouren föredrar ärendet. Samordnaren
informerar bland annat om hur arbetet är organiserat, vikten av volontärer samt
svårigheter att rekrytera dessa, utmaning gällande långsiktig finansiering och
statistik för länet gällande typ av våldsbrott och könsfördelning.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L) och Lena Lovén-Rolén
(5).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar

att tacka för informationen

lägga informationen till handlingarna
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§65 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden 1 Skinnskaftebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och ft5retaget 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 R5retag. 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

godkänna informationen
g lägga informationen till handlingarna

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

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 119, föreslå kommunstyrelsen
g godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

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

Ledningsutskottet beslutade 20 17-1 1-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

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

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13, § 8, enligt ledningsutskottets förslag
att godkänna informationen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 65 forts.

lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 201 8-03-20, § 2$,
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 20 18-04-25, § 49, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen

lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Lena Lovén-Rofén tS).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna informationen

lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. 5)
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§ 66 Dnr2018.0173.10l

Utvecklingsmedel för byalagsprojekt

Kommunfullmäktige har den 27 november 2017 beslutat om drift- och
investeringsbudget för Skinnskaftebergs kommun 2018. Inom driftbudgeten har
det avsatts medel för bl.a. engångssatsningar för år 2018 (6 $97 tkr). Inom ramen
för dessa engångssatsningar har 100 tkr anslagits titt utvecklingsmedel för
byalagsprojekt.

Tanken bakom utvecklingsmedlen till byalagsprojekt är den så kallade
“leadermetoden”, dvs. att initiativen till lokalt utvecklingsarbete kommer från de
som bor inom ett visst område och bygger på de behov och möjligheter som finns
just i den bygden. Idéerna genomförs i samarbete och resultatet ska gynna fler än
några enstaka personer. Exempel på idéer: olika evenemang öppna för
allmänheten, trygghetsskapande åtgärder, medfinans lering EU-proj ekt,
midsommarfirande osv.

Eftersom Skinnskattebergs kommun numer inte ingår i något Leader-område,
önskar kommunen ändå uppmuntra till lokal utveckling och därmed bidra med
medel till byalagsprojekt inom Skinnskattebergs kommun.

Kommunstyrelsen ska besluta om utdelning av utvecklingsmedel till
byalagsprojekt. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Vanja Leneklint (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta
ärende.

Ordföranden föredrar ärendet.

Kommunchefen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (S),
Lena Lovén-Rolén (S) och Staffan Strid (M).

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

-CS
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§ 66 forts.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyretsen

att bevilja de sökande enligt följande
Stjärnviks bygdeförening 2 700 kr
Karmansboborna 14 500 kr
IOGT Malma Spiras vänner 7 000 kr
Bysala hembygdsförening 6 700 kr
Skinnskattebergs hembygdsförening 7 000 kr
Geocentrums vänner 7 000 kr

att gå ut med ytterligare utlysning av ansökan om byalagsmedel inför hösten 201 $

Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet återupptas

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§67 Dnr2Ol$.0391.101

Ärsredovisning och bokslut för år 2017 för förvaltade
stiftelse r

Årsredovisning och bokslut ffir år 201 7 för fZ5rvaltade stiftelser har upprättats och
ska godkännas av kommunfullmäktige.

Ekonomen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Helena Norrby (C).

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

Ledningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag föreslå
kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisn ing och bokslut för förvaltade stiftelser för år 2017
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§ 68 Dnr 2018.0423.101

Ansökan om medel från PeaceMaker Club i
Skinnskatteberg

En ansökan om medel från PeaceMaker Club i Skinnskatteberg har inkommit.
Ledningsutskottet ska behandla ansökan.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L), Lena Lovén- Rolén
(S), Roger Ingvarsson (S) och Staffan Strid (M).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar

att avslå ansökan med motiveringen att ansökan inte ryms inom ramarna för
utvecklingsmedel
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§69 Dnr2OI8.

Revidering av underskriftsbemyndigande för
kommunstyrelsen

Tidigare beslutat underskriftsbemyndigande fl5r kommunstyrelsen, daterat 2018-
04-10, § 36, behöver revideras på grund av personalffirändringar. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Lena Lovén-Rolén (S) och Roger
Ingvarsson (5).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att tf kommunchef Maria Dillner, ekonomichef Helena Tengbert, ekonom Jan
Byström eller ekonom Johan Mindelius, att två i fi5rening 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 Wata Rabia var fZ5r sig
eller genom ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i
som utom domstol

att kommunstyrelsens ordförande Carina Såndor (L) och 1:e vice ordförande
Helena Norrby (C) att båda tillsammans eller var och en för sig i förening med tf
kommunchef Maria Dillner, ekonomichef Helena Tengbert, eller sektorchef
teknik och service Gunilla Etander 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, 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



&IflflSkmVi

Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet

Sammanträdesprotokoll

2018-05-23 Sid.$7

§ 70 Dnr 2018.0360.007

Svar på granskning av upphandling och inköp

KPMG har av Skinnskattebergs kommuns frtroendevalda revisorer fått i uppdrag
att granska om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU
direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument. Revisionen önskar att
kommunstyrelsen inkommer med ett skriftligt yttrande över bifogad granskning
senast den 30juni 201$. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyretsen

att avge svar enligt upprättat yttrande
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§71 Dnr 2018.0386.101

Svar på uppföljning av granskningar genomförda under
mandatperioden 2015-2018

KPMG har av Skinnskattebergs kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag
att genomföra en uppfZ5ljning av ett antal granskningar genomförda under
innevarande mandatperiod. Revisionen önskar att kommunstyrelsen inkommer
med ett skriftligt yttrande över bifogad granskning senast den 30juni år 2018.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Lena Lovén-Rolén (S).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avge följande yttrande: Vi har tagit del av rapporten och finner den saklig och
välgrundad. Uppföljningen av granskningar genomförda under mandatperioden
2015-2018 kommer att vara behjälpliga 1 det fortsatta arbetet
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§72 Dnr2018.

Retroaktiv ersättning till Bergsiagens folkhögskola

Bergsiagens folkhögskola (Bfhsk) har krävt retroaktiv ersättning från NVU utöver
det, av medlemskommunerna, fastställda ersäftningsbeloppet per elev för
svenskundervisning för invandrare (sfi). Grunden för ersättningsanspråket är att
kommunerna ska ersätta fristående skolor med samma belopp som den egna
verksamheten får per elev och att NVU enligt sin egen redovisning har haft
betydligt högre kostnader per elev än ersättningsbeloppet. Dessa omständigheter i
kombination med att kommunerna täcker NVU:s underskott på årsbasis kan
betraktas som att NVU de facto får mer pengar per elev än vad det fastställda
ersättningsbeloppet uppgår till. NVU har sedermera skärpt sin kostnadskontroll
för den egna sfi-undervisningen men Bflisk gör alltså anspråk på mellanskillnaden
mellan det fastställda ersättningsbetoppet och NVU:s faktiska kostnad per elev för
åren 2015 och 2016. Sammanlagt för fagersta, Norberg och Skinnskatteberg
uppgår ersättningsanspråket till 437 tkr. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Carina Såndor (L) fZredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Staffan Strid (M).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kom munstyrelsen

att acceptera det retroaktiva ersättningsanspråket för Sf1 under åren 2015 och
2016 från Bergslagens folkhögskola

att finansiera Skinnskattebergs andel om 2 tkr inom ram

att notera att detta inte innebär någon principiell acceptans från kommunen för att
NVU åsamkar medlemskommunerna ekonomisk skada genom att göra sig
ersättningsskyldig mot tredje part
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§73 Dnr2OJ$.

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Det har vid en extern granskning av den interna kontrollen vid NVU, genomflird
av företaget KomRedo 2016, bedömts att bestämmelsen ft5rbundsordningen om
att medlemskommunerna måste täcka förbundets eventuella ekonomiska
underskott inte är ffirenlig med kommunallagen. NVU:s direktion beslutade
20 18-03-19 ( 31) mot den bakgrunden att begära av medlemskommunerna att
ta att ställning till om förbundsordningen ska ändras eller inte.

NVU:s direktion tycker också att det bör övervägas att i f?irbundsordningen ge
kommunalråden rätt att delta på direktionens sammanträden.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S) och Staffan Strid
(M).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att tillstyrka ändring av förbundsordningen för NVU med avseende på
kostnadstäckning, utifrån 2016 års “Granskning av den interna kontrollen vid
NVU”, för att den ska vara i överensstämmelse med kommunatlagen
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§74 Dnr2018.

Ny ersättningsmodell för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

NVU:s direktion beslutade 2018-02-26 ( 21) att överlämna ett flrslag till ny
ersättningsmodell till medlemskommunerna för ställningstagande. Förslaget
innebär att ersättningen till NVU i större utsträckning ska utgå ifrån de faktiska
kostnaderna för eleverna, t.ex. vad gäller särgymnasium, eller standardiserade
beräkningar som riksprislistan.

förvaltningen delar uppfattningen att ersättningsmodellen behöver ändras och
bedömer att principerna i förslaget huvudsakligen är ekonomiskt sunda men anser
att det krävs en bredare ekonomisk och strategisk diskussion mellan
medlemskommunerna och sannolikt ett antal ändringar i ffirslaget innan en ny
ersättningsmodell kan införas. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina S.ndor (L) fbredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Staffan Strid (M) och Lena Lovén-Rolén
tS).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att avstyrka det föreliggande förslaget till ny ersättningsmodell

att ställa sig positiv titt fortsatta diskussioner med övriga medlemskommuner om
utveckling av ersättningsmodellen
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§ 75 Dnr2Ol$.0355.106

Årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Samordningsförbu n d

Förbundsdirektionen flir Norra Västmanlands Samordningsförbund har
överlämnat årsredovisning med bokslut för år 2017 till medlemskommunema för
fastställande.

Roger lngvarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggnitig eller beslut i
detta ärende.

Vanja Leneklint (L) tjänstgör som ersättare ffir Roger Ingvarsson (S).

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), 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 kommunfullmäktige

att fastställa upprättad årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet
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§ 76 Dnr2018.02$$.101

Årsredovisning för år 2017 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Västmanland-Dalarna Lönenämnd har överlämnat årsredovisning med bokslut för
år 2017.

Carina Såndor (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta
ärende.

Helena Norrby (C) ersätter Carina Såndor som ordförande i ärendet.

Vanja Leneklint (L) tjänstgörande som ersättare för Carina Såndor (L).

Helena Norrby (C) föredrar ärendet.

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

Staffan Strid (M) yrkar att lönenämnden ska fortsätta jobba med måluppfyllelsen

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna årsredovisning för år 2017 flir Norra Västmanlands Lönenämnd

att överskottet inte tas med till år 201 8

bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017

lönenämnden ska fortsätta jobba med måluppfyltelsen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.’
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§77 Dnr2018.

Framtiden för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Ledningsutskottet ska på sammanträdet diskutera behovet av att inleda en allmän
översyn av Norra Västmanlands Utbildningsförbund.

Carina Såndor (L) ffiredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Staffan Strid (M),
Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (S) och Vanja Lenektint (L).

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar

lägga informationen till handlingarna

att ärendet tas upp igen för behandling vid ledningsutskottets nästa ordinarie
sammanträde
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§78 Dnr2018.

Ny personalpolicy för Skinnskattebergs kommun

Idag har vi ett styrdokument benämnt “personalpolitisk program” antaget den 14
december 2009. Detta styrdokument är inte aktuellt inom många områden och
behöver uppdateras till ett aktuellt policydokument. Innan dokumentet har skrivits
har ett omfattande arbete gjorts i förvaltningen tillsammans med chefer och
medarbetare. Vi har bland annat tagit fram fyra värdeord som ska gälla alla
anställda i Skinnskattebergs kommun, samt arbetat fram en medarbetar- och
löneutvecklingssamtals mali.

förslag på en ny personaipolicy finns som bilaga. Personalpolicyn är uppbyggd
utifrån fem områden vilka är; våra värderingar, ledarskap och medarbetarskap,
jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, samt personal och
kompetensförsörjning. Samverkan har skett med de fackliga parterna.
En tjänsteskriveise i ärendet finns upprättad.

Roger Ingvarsson (5) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Vanja Leneklint (L) tjänstgör som ersättare för Roger Ingvarsson tS).

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L) och Lena Lovén-Rolén
(5).

Personaichefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

ge förvaltningen i uppdrag att göra mindre redaktionella ändringar

att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa tayouten på Personalpolicyn i enlighet
med Skinnskatteberg kommuns grafiska profil

att anta upprättad Personalpolicy

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

c/
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§79 Dnr2018.

Skinnskattebergs kommuns lönepolicy

Idag har vi ett styrdokument benämnt Lönepolicy antaget den 14 december 2009.
förändringar inom området har skett, med nya kriterier och processer. Vi har
bland annat tagit fram en ny medarbetar- och löneutvecklingssamtalsmall där
kriterierna består av våra värdeord.

förslag på en ny lönepolicy finns som bilaga. Vår nya lönepolicy är uppbyggd
utifrån vårt synsätt och arbetssätt som Skinnskattebergs kommun idag arbetar
utifrån. Samråd har skett med de fackliga parter och vissa språkliga ändringar har
gjorts. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Roger lngvarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i
detta ärende.

Vanja Leneklint (L) tjänstgör som ersättare för Roger Ingvarsson (S).

Personalchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén tS) och Staffan Strid
(M).

Personaichefen yttrar sig.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

g ge förvaltningen i uppdrag att göra mindre redaktionella ändringar

att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil

att anta upprättad Lönepolicy
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§ 80

Personalfrågor — information

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

Personaichefen informerar personalutskottet om feriearbeten. förvaltningen
kommer att ha 42 platser. Tjänsten som feriekoordinator beräknas vara tillsatt
inom kort.

Personaichefen informerar personalutskottet om pågående rekryteringar. Bland
annat tjänsterna som IT-strateg, utredare/planerare, lärare, förskollärare och
arbetsterapeut.

Personalchefen informerar personalutskottet om rekrytering av kommunchef.

Personalchefen informerar personalutskottet om löneöversyn.

Personaichefen informerar personalutskottet om medarbetarenkät.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Roger Ingvarsson (5) och Lena Lovén
Rolén (S).

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

informationen läggs till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§81 Dnr2Ol8.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

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

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

Samrådsorgan
Samrådsgruppen för finska förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Region Västrnanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott - Ledningsutskottet

Förtroendevalda som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligt
kortfattat återrapportera vid nästfö Ij ande utskottssammanträde.
Återrapporteringen ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt
ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ $2

Aktuell information från kommunchefen

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

Vid dagens sammanträde lämnades ingen aktuell information från
kommunchefen.
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§ 83

Övriga rapporter

SammanträdesprotokoN

2018-05-23 Sid.100

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

Inga övriga rapporter lämnades vid dagen sammanträde.
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§ 84

Sammanträdesprotokoll

2018-05-23 Sid.101

Delgivningar

Vid dagens sammanträde fanns inga delgivningar.
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§ 85

Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll

2018-05-23 Sid.102

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.


