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§86 Dnr2018.

Presentation av Skinnskattebergs kommuns
varumärkesarbete — information

Ledningsutskottet får på sammanträdet en presentation av Skinnskattebergs
kommuns varumärkesarbete.

Kommunikatören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (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

att tacka för informationen

att lägga informationen till handlingarna
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§ 87 Dnr2017.1122.lOl

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1 juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget W-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 arendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen

godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, 20 17-09-12, § 143,
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,
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 20 17-11-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 20 18-01-24, § 7 föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ $7 forts.

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 2$,
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-04-25, § 49, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2018-05-23, § 65, föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet.

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

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

Ledningsutskottet beslutar

godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§88 Dnr2018.

Krisberedskapen i Skinnskattebergs kommun under
sommaren år 2018 — information

Ledningsutskottet får på sammanträdet en presentation av krisberedskapen i
Sldnnskattebergs kommun under sommaren år 2018.

Sektorchefen för sektor samhälisskydd och beredskap och
beredskapssamordnaren föredrar ärendet.

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

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

dterandes

Utdragsbestyrkande
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§ 89 Dnr 2018.0488.101

Ny förbundsordning för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund — information

Det har vid en extern granskning av den interna kontrollen vid NVU, genomförd
av företaget KomRedo 2016, bedömts att bestämmelsen förbundsordningen om
att medlemskommunerna måste täcka förbundets eventuella ekonomiska
underskott inte är förenlig 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 anser också att det bör övervägas att i förbundsordningen ge
kommunalråden rätt att delta på direktionens sammanträden.

Kommunstyrelsen i Fagersta kommun beslutade 20 18-06-05, § 199, att Fagersta
kommun uppdrar till tillförordnande kommunchefen att i samråd med Norbergs
kommun och Skinnskattebergs kommun ta fram ett nytt förslag till
förbundsordning för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, med
utgångspunkt i bland annat ny ersättningsmodell och de synpunkter som lämnats
till Fagersta kommun från NVU.

Kommunstyrelsen i Norberg har valt att behandla ärendet gäf landet ny
förbundsordning i ett annat ärende. Ärendet heter utveckling av ersättningsmodell
för Norra Västmanlands Utbildningsförbund.
Kommunstyrelsen i Norbergs kommun beslutade 2018-06-28, § 103, bland annat
att i samband med nämnda utredning ta fram förslag till en reviderad
förbundsordning, bland annat med bakgrund i förändrad lagstiftning.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-05-23, § 73, 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 kommunallagen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 12, enligt ledningsutskottets förslag
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 kommunallagen
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§ 89 forts.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Staffan Strid (M), 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.

Lednfngsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 90 Dnr 2018.0678.101

Reviderad mångfalds- och jämstälidhetspolicy samt
riktlinjer för kränkande behandling

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska alla arbetsgivare med 25 anställda
eller fler upprätta en skriftlig plan för sitt jämstälidhetsarbete.
Kommunfullmäktige beslutade 20 17-06-05, § 55, att anta upprättad mångfalds
och jämställdhetspolicy, att anta reviderad och omarbetad mångfalds- och
jämstälidhetspian samt att kommunstyrelsen får delegation på att uppdatera
mångfalds- och j ämstälidhetspolicyn vid behov.

Efter det att kommunfullmäktige beslutat anta upprättad mångfalds- och
jämstälidhetspolicy samt att anta reviderad och omarbetad mångfalds- och
j ämställdhetsplan har Diskrimineringsombudsmannen, DO, inkommit med
synpunkter. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att policy och riktlinjer
revideras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Helena Norrby (C) och Roger Ingvarsson
(5).

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 förtydliga stycke tre på sida tre “Alla anställda i
Skinnskattebergs kommun ska upplysas om ämnet och vara införstådda i att
trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella
trakasserier eller repressalier inte accepteras på arbetsplatsen.”

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

anta reviderad och omarbetad mångfalds- och jämställdhetspolicy samt
riktlinjer för kränkande särbehandling

1 Justerandes Utdragsbestyrkande
si n.



Ski nnskabFs
•• mun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-08-29 Sid. 111

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

§91 Dnr2018.

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs
kommun per 201 8-07-31

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per 2018-07-31 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet. Ekonomichefen redogör för att avvikelse från
budget i utfall för verksamheterna per juli månad är + 15 902 tkr.
Utfallsavvikelsen denna period är främst hänförlig till statsbidrag samt
Migrationsverkets utbetalningar och semesterlöneskuld.

1 ärendet yttrar sig Carina Sdndor (L), Staffan Strid (M), Helena Norrby (C),
Vanja Leneklint (L), Roger Ingvarsson (5) och Lena Lovén-Rolén (5).

Tillförordnade kommunchefen och ekonomerna yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna

att de viktigaste åtgärderna att vidta för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingsplan om prognosen ändras

Justerandes Utdragsbestyrkande
si n
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§ 92 Dnr2018.0364.101

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs
kommun per 2018-03-31

Uppföljning av mål och budget för Skinnskattebergs kommun per 2018-03-31 har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Handlingarna i ärendet skickades ut till kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-12.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-04-25, § 53, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna
att de viktigaste åtgärderna för förvaltningen är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingsplan om prognosen ändras

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15, § 65,
att lägga informationen till handlingarna
att de viktigaste åtgärderna att vidtaga för förvaltningen är att följa utvecklingen
och förbereda en handlingspian om prognosen ändras
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativa finansieringsförslag för
underskottet inom sektor vård- och omsorg till kommunstyrelsens sammanträde
den 12juni

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 103,
att ärendet återremitteras till ledningsutskottet inlduderat uppdraget att ta fram en
konsekvensbeskrivning av förslaget. Dock undantaget vindskydd boulebanor samt
barnomsorg på obekväm arbetstid
att tillsvidare frysa följande engångssatsningar under år 2018 fram till dess att ett
nytt beslut fattas i ärendet:
- Extra medel NVU 230 000 kronor
- Projektanställd digitalisering inom VoO 450 000 kronor
- LSS-dagverksamhet 600 000 kronor
- Kartläggning VA-nät 1 300 000 kronor
- IT-system VA 500 000 kronor
- Detaljplaner 500 000 kronor

Justerandes Utdragsbestyrkande
jgn.

C5
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§ 92 forts.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

avsluta frysningen av engångssatsningarna och återgå till fortsatt arbete enligt
plan

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 93 Dnr 2018.07 19.101

Rutin för kontanthantering och handkassor

Syftet med rutinen är att säkerställa att kommunens kontanthantering sköts säkert
och redovisas på rätt sätt. 1 och med införande av “Rutin för korthantering och
inköp” finns en uttalad ambition att minska på kontanthanteringen till ett
minimum.

1 de fall där handkassa eller försäljningskassa som hanterar kontanter behöver
finnas är enhetschef ytterst ansvarig för att hanteringen av kontantkassa är korrekt
och följer nedanstående rutin. Personal som anförtros uppdraget ska vara lämplig
och väl insatt i hur kassan ska hanteras och redovisas. Enhetschefen ansvarar för
att rutinerna följs. Rutin för kontanthantering och handkassor finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättad rutin för kontanthantering och handkassor

(
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§ 94 Dnr 2018.0720.101

Instruktion för korthantering

Användning av betalkort kan förenkla administration och hantering av inköp i
tjänsten genom att minska kontanthantering och rekvisitioner samt direktfakturor
från icke avtalade leverantörer. Med betalkort menas ett kort där hela det aktuella
beloppet betalas genom faktura. Skinnskattebergs Kommun har det juridiska
betalningsansvaret för samtliga betalkort. Korten är främst avsedda att användas i
samband med mindre inköp som inte kan göras via ordinarie beställningsrutiner.

1 Skinnskattebergs Kommun används betalkort av typen Privatkort, Inköpskort
samt Drivmedelskort. Instruktion för korthantering finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (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

att stycke ett under privatkort ska utökas med kommunchef

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättad instruktion för korthantering
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§95 Dnr2018.

Fakturarutin

Förslag till fakturarutin är upprättad och ska godkännas av kommunstyrelsen.

Ekonomichefen 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 anta upprättad fakturarutin
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§ 96

Fakturerings- och kravreglemente

Dnr 2018.0722.101

Dessa bestämmelser syftar till ett enhetligt och konsekvent agerande gällande
fakturering och kravhantering. Kapitalbindning och kreditförluster ska hållas på
en så låg nivå som det går. Hög kvalitet och likabehandling bör säkras upp
gällande kreditgivning, avtal, fakturerings- och kravverksamhet. Fakturerings
och kravreglemente finns upprättat.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till fakturerings- och kravreglemente
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§ 97 Dnr 2018.0724. 101

Revidering av underskriftsbemyndigande för
kommunstyrelsen

Tidigare beslutat underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen, daterat 20 18-
06-12 behöver justeras på grund av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Kommunchef Marie Tollefsen Markström (tillträde 180903), 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 samt stiftelseredovisning

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 kommunstyrelsens ordförande Carina Sandor (L) och 1:e vice ordförande
Helena Norrby (C) att båda tillsammans eller var för sig i förening med
kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Helena Tengbert och
sektorchef teknik och service Gunilla Elander utses till firmatecknare och har rätt
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

Justerandes Utdragsbestyrkande
Lig
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§ 98

Ansökan om utvecklingsmedel

Dnr 2018.0725.101

Avdelning ekonomi har inkommit med en ansökan om utvecklingsmedel gällande.
hanteringen av e-fakturor. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Helena Norrby (C) och Roger Ingvarsson
(5).

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

Ledningsutskottet beslutar

att anslå utvecklingsmedel för år 2018 uppgående till 70 000 kronor för att
mottaga e-fakturor från kommunens leverantörer
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§99 Dnr2Ol8.

Information gällande Norra Västmanlands
Utbildningsförbund — information

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har
under våren 2018 fattat ett ental beslut rörande ekonomin vid NVU. Ärendet
syftar till att informera ledningsutskottet om dessa ärenden.

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (L), Vanja LeneHint (L), Staffan Strid (M) och
Lena Lovén-Rolén tS).

Kommunsekreteraren yttrar sig.

En ingående diskussion sker.

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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§ 100 Dnr2018.0521.031

Uppsägning av avtal avseende ersättningen för Svenska
för invandrare

Utbildningschef Henrik Junno vid Norra Västmanlands Utbildningsförbund har
20 18-06-19 inkommit med en skrivelse vari Norra Västmanlands
Utbildningsförbund säger upp avtalet avseende ersättning för Svenska för
invandrare (SF1) som tecknades under år 2013. Förbundsdirektionen beslutade
2018-05-28, § 49, att upprättat avtal 2013-01-01 om ersättning för Svenska för
invandrare sägs upp samt att ett nytt SFI-avtal upprättas med berörda parter.

Observera att avtalet endast reglerar frågan om ersättningen från ägarkommunerna
till NVU. Frågan om nivån på ersättningen har tidigare behandlats av
ägarkommunerna under år 2016 och år 2017. Se bifogade protokollsutdrag.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen för sektor barn och utbildning och tillförordnad kommunchef yttrar
sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

omförhandla det gamla avtalet med NVU och indexuppräkna 2013 års
ersättningsnivå till dagens nivå, som för år 2019 beräknas till 50 885 kronor om
PKV (prisindex för kommunal verksamhet) följs, samt att utöka samarbetet med
Skinnskattebergs integrations- och arbetsmarknadsenhet så att en lokal flexibel
stödundervisning sker i t.ex. Sturelokalen för Skinnskattebergseleverna

Justerandes Utdragsbestyrkande
jsign.
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§ 101 Dnr 2018.

Aktualisering av särskild undervisningsgrupp inom Norra
Västmanlands Utbildningsförbund — information

Ledningsutskottet får på sammanträdet information gällande Förbundsdirektionen
för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, beslut 20 18-05-28, § 47, att
uppdrag ges till utbildningschefen att planera uppstart av en av en särskild
undervisningsgrupp inom förbundet, till höstterminen 201$.

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

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

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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§ 102

Sammanträdesprotokoll

2018-08-29

Dnr 2018.

Sid. 123

Framtiden för Norra Västmantands Utbildningsförbund

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

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-05-23, § 77,
att lägga informationen till handlingarna
p ärendet tas upp igen för behandling vid ledningsutskottets nästa ordinarie
sammanträde

Carina Sndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Lena Loven-Rolén (S), Vanja Leneklint (L)
och Staffan Strid (M).

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

Ledningsutskottet beslutar

att bordlägga ärendet
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§ 103 Dnr2018.0249.101

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 delegering 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.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 36, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande
skola och förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen

anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen

(2010:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 51 enligt ledningsutskottets förslag
anta upprättad reviderad delegationsordning fo myndighetsärenden gällande

skola och förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen

(2010:1622)

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sindor (L), Helena Norrby (C) och Vanja Leneklint
(L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande
Socialtjänst och äldre- och handikappomsorgen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 104 Dnr2Ol$.0726.10l

Gemensam nyföretagarrådgivnng

1 syfte att få fler startade lönsamma företag med lång levnadsfrekvens har ett
förslag om länsgemensam lösning för nyföretagarrådgivning tagits fram.
Nyföretagarcentrum föreslås bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga
kommuner och därmed förväntas tillgängligheten till en kvalitetssäkrad
rådgivning i alla kommuner förbättras.

Ett förslag till nytt, gemensamt, sätt att arbeta med nyföretagarrådgivning i länet
har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Region
Västmanland, några av länets kommuner och Nyföretagarcentrum. Syftet är att få
fler startade lönsamma företag med lång levnadsfrekvens.

Förslaget är att Nyföretagarcentrum bedriver nyföretagarrådgivning i länets
samtliga kommuner. Införandet kan ske succesivt under en kommande
tvåårsperiod (cirka), kommunerna väljer vid vilken tidpunkt under denna period
som förändringen genomförs.

Förväntade effekter av förändringen är tillgänglighet till kvalitetssäkrad
rådgivning i alla kommuner, tydliga och enhetliga rutiner, bättre uppföljning och
statistik, effektiv marknadsföring för att nå fler, med mera. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Carina Sdndor (L) 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 frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

g godkänna redovisat förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning under
förutsättning att länets samtliga kommuner ingår, samt

fl finansiering sker inom kommunstyrelsens ram

teraides UtdrasbestYrkande
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20 18-08-29 Sid. 126

§ 105 Dnr 2018.0727.101

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL för Skinnskattebergs
kommun

OPF-KL antogs i sin helhet 2014-09-08 i kommunfullmäktige. OPf-KL kräver
hanteringsregler och någon som administrerar det nya avtalet. Skinnskattebergs
kommun har valt att anlita KPA pension för denna hantering.

En tillämpningsanvisning har arbetats fram tillsammans med KPA pension och
bör antas i kommunfullmäktige innan årsskiftet 2018/2019.
Tillämpningsanvisningen beskriver hur hanteringen av reglementet OPF-KL ska
regleras och vem som är ansvarig för vilka delar. Avtalet tar även upp nivå på
ekonomisk omställning samt aktiva omställningsinsatser. En tj änsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

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 kommunfullmäktige

anta tillämpningsanvisningen till OPF-KL



Ski n
kcmmun

SammantradesprotokollKommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-08-29 Sid. 127

§ 106
Dar 2018.0729.101

Svar på intresseförfrågan från PRO Västmanland gällandekörstämma i Skinnskattebergs kommun år 2019
PRO Västmanland har inkommit med en intresseförfrågan gällande återinförandeav körstämman i Skinnskattebergs kommun år 2019. Kommunstyrelsen ska avgesvar.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

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

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Skinnskattebergs kommun är intresserade av att PRO Västmanland anordnarkörstämma i Skinnskattebergs kommun under år 2019

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 107 Dnr2018.0504.008

Ansökan om verksamhetsstöd för år 2019 från
Brottsofferjouren Västmanland

En ansökan om verksamhetsstöd för år 2019 har inkommit från Brottsofferjouren
Västmanland. Brottsofferjouren ansöker om 6 kronor per capita uppgående till
26 574 kronor för år 2019. för år 2018 beviljades Brottsofferjouren 25 000 kronor
i verksamhetsstöd.

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att Brottsofferjouren Västmanland beviljas 26 574 kronor i verksamhetsstöd för år
2019

att finansiering sker inom ram

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

ds



Skinnsk1s
L&rTiufl

SammantradesprotokoN
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2018-08-29 Sid.129

§ 108 Dnr2018.0459.101

Motion angående “Stärk kompetensfärsörjningen i norra
Västmanland”

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Tony Bölja ts). En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-04, § 37,

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L), Vanja Leneklint (L), Roger Ingvarsson tS),
Helena Norrby (C) och Lena Lovén-Rolén (S).

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till motionen.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen
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§ 109

Personalfrågor — information

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

Tillförordnad personaichef informerar personalutskottet om bemanningsenheten.

Tillförordnad personaichef informerar personalutskottet om att sjukfrånvaron för
perioden 2012-01-01 till 2018-07-31 var 5,50%. För perioden 2017-01-01 till
2017-07-31 var den 5,70 %.

Tillförordnad personaichef informerar personalutskottet om pågående
rekryteringar. Bland annat tjänsterna som rektor för Klockarbergsskolan,
milj öinspektör, informatör samt två sjukskötersketj änster.

Tillförordnad personalchef informerar personalutskottet om avslutade
rekryteringar. Bland annat är tjänsterna som kommunchef, hr-chef,
planeringsstrateg och beredskapssamordnare tillsatta.

Tillfo ordnad personaichef informerar personalutskottet om personalsituationen
under sommaren. Förvaltningen har haft svårigheter med att hitta vikarier inom
äldreomsorgen och värmen har varit ett arbetsmiljöproblem.

Tillförordnad personalchef informerar personalutskottet om att förvaltningen
inkommer med skriftlig rapport över feriearbetarna till nästa ordinarie
sammanträde med ledningsutskottet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Roger Ingvarsson tS) och Lena Lovén
Rolén (5) och Vanja Leneklint (L).

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
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§ 110 Dnr 2018.

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-04-04, § 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.

Samrådsorgczn
Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Region Västmanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott - Ledningsutskottet

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 111

Aktuell information från kommunchefen

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

Vid dagens sammanträde lämnades ingen aktuell information från
kommunchefen.

sterdes

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Övriga rapporter

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

Inga övriga rapporter lämnades vid dagen sammanträde.
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§ 113
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20 18-08-29 Sid. 134

Delgivningar

Vid dagens sammanträde fanns inga delgivningar.
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§ 114

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande


