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Christine Larsson, kommunsekreterare

Bo Öberg (tv!)
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§ 137—156
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§ 137

Personalfrågor — information

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

Personalchefen informerar om att vårdförbundets avtal är klart. Nya löner
utbetalas i november.

NVU har meddelat att de inte som tidigare kan bistå med hjälp med arrangerande
av Karriärevent. HR-avdelningen i Fagersta kommun samordnar 2019 års
Karrillrevent med hjälp av enheten för näringsliv och tillväxt samt studie- och
yrkesvägledare inom NVU med en förskjutning av genomförandet från oktober
till november i år 2019.

Rekrytering av VA-chef är klart.

Rekrytering av två ekonomer är klart och en kommer i oktober, den andra i
december.

Sektorchef Teknik och service, intervjuer har genomförts och Poolia har fått
förslag på en kandidat att jobba vidare med.

Sektorchef vård och omsorg, intervjuer har genomförts.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

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

Personalutskottet beslutar

att tacka för informationen.

anlägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 138

Rekryteringar — samråd

Ärenden enligt kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden P7
(inrättande, ändring och indragning av tillsvidaretjänst) och P8 Anställning (Efter
samråd enligt särskild upprättad rutin) behandlas här.

Vid dagens sammanträde genomfördes inga samråd.

Juslerandes Utdragsbestyrkande
siGn
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§ 139 KS2017-1122-101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskaftebergs kommun —

information

Den 1juli2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via liber i vår kommun med målet
att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus efler 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.

De stycken som är rödmarkerade i tjänsteskrivelsen är det som har tillkommit
sedan ärendet behandlades senast i ledningsutskottet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17, § 167 enligt ledningsutskottets förslag
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig 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

godkänna informationen.

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
si n.
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§ 140

Aktuell information från kommunchefen

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

Kommunchefen tänker sig SkinnskatÉeberg i en framtid, läser upp ett fiktivt
pressmeddelande 2024. En målbild att utveckla.

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

En allmän diskussion sker.

Kommunchefen informerar om Agenda 2030.

lärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Elisabeth
Aberg (L), HeLena Oling (5) och Bo Oberg (M).

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.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 141 KS 2019-245-037

Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund

Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö
för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna
115 kap MiljöbaLken. Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa.
Beslutet fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad. En sammanställning av andra kommuners hantering i
ärendet finns upprättad.
Bilagor är sedan tidigare utskickat i ärendet, vid behov av nya kopior kontaktas
kommunsekreteraren.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 7, föreslå kommunstyrelsen
j avge följande svar: Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av
en enhetlig taxa. Skinnskattebergs kommun blir den stora förloraren. Kommunen
har redan idag kostnadstäckning och kommunens medborgare skulle med den nya
taxan betala ett överpris

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-15, § 40
g avge följande svar:

Skinnskattebergs kommun motsätter sig införandet av en enhetlig taxa.
Skinnskattebergs kommun blir den stora förloraren. Kommunen har redan idag
kostnadstäckning och kommunens medborgare skulle med den nya taxan betala
ett överpris. Skinnskattebergs kommun motsätter sig även att möjligheten till
hemkompostering avgiftsbeläggs.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22. § 86 föreslå kommunfullmäktige
att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från
1januari 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 § 140
att ärendet återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning med
motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ !4! forts.

Ledningsutskottet beslutade 20 19-08-28. § !20 att ärendet tas upp på nästa
sammanträde med ledningsutskottet i avvaktan på beslut i KAK och Fagersta
kommun.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut
i ärendet.

Roger Ingvarsson (5) träder in som tjänstgörande ersättare.

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L).

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige Qit avslå Avfallstaxa 2020 för
VafabMiljö Kommunalförbund.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige j godkänna Avfallstaxa
2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1januari 2020.

Elisabeth Åberg (L) yrkar bifall till Bo Öbergs (M) förslag.

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

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) yrkande att föreslå
kommunfu!Imäktige att avslå Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund
mot Lena Lovén Rolén (5) yrkande att föreslå kommunfullmäktige godkänna
Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunalförbund att gälla från 1januari 2020
och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Lena Lovén Rolén (5) förslag.

Bo Öberg (M) och Elisabet Åberg (L) reserverar sig till förmån för Bo Öbergs (M)
förslag.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

gg godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö kommunalförbund att gälla från
1januari 2020.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 142 KS 2019-166-101

Årsredovisning 2018 Norra Västmanlands
samordningsförbund

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Samordningsförbund har överlämnat
årsredovisning med bokslut för år 2018 till medlemskommunerna för fastställande.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Roger lngvarsson (5) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Elisabeth Åberg (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslut av
ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Bo Öberg (M).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

fastställa upprättad årsredovisning för år 2018 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund.

bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.a
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§ 143 KS 2019-695-023

Feriearbete 2019

Förvaltningen har upprättat en rapport över feriejobb sommaren år 2019 som ska
godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt
(SD), Elisabeth Äberg (L) och Helena Oling (5).

Kommunchefen yttras sig i ärendet.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna upprättad rapport.

lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 144 KS 2019-809-lO!

Utvärdering av sammanträden via Webb-TV

Förvaltningen har upprättat en utvärdering av sammanträden via Webb-TV som ska
godkännas av ledningsutskottet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 16-02-22, § 14,
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning
till kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 132, föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget
g försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni år 2018 och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie
sammanträde efter sommaren år 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 214, enligt ledningsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget,
g försöksverksamheten utvärderas efter kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträde i juni år 2018 och presenteras på ledningsutskottets första ordinarie
sammanträde efter sommaren år 2018

Kommunfullmäktige beslutade 20 17-1 1-27 § 101 enligt kommunstyrelsens
förslag att bifalla medborgarförslaget, att försöksverksamheten utvärderas efter
kommunfuLLmäktiges ordinarie sammanträde i juni år 2018 och presenteras på
ledningsutskottets första ordinarie sammanträde efter sommaren år 2018

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Roger Ingvarsson (5) och Bo Öberg
(M).

1 ärendet yttrar sig kommunchefen.

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 144 forts.

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 145 KS 2019-772-101

Sammanträdesschema för politiska organ i
Skinnskattebergs kommun år 2020

Sammanträdesschema för politiska organ i Skinnskattebergs kommun för år 2020
har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige respektive nämnder. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M) och Helena Öling (5).

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar föreslå kommunstyrelsen att anta
sammanträdesschema år 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott,
samt föreslå kommunfullmäktige g anta sammanträdesschema för år 2020 för
kommunfullmäktige, att anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år
2020.

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

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

att anta sammanträdesschema år 2020 för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens utskott.

Leduingsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta sammanträdesschema för år 2020 för kommunfullmäktige.

att anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2020.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 146 KS 2019-470-101

Ekonomiskt utfall per juli och prognos för helår 2019

Ekonomiskt utfall per juli och prognos för helår 2019 för Skinnskattebergs har
upprättats och ska godkännas av kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Helena Öling (5), Bo Öberg (M) och
Roger Ingvarsson (5).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

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.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sian
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§ 147 KS 2019-825-101

Budget 2020, samt förslag till taxor och avgifter för år 2020

Enligt kommunallagen Il kap ska förslag till budget upprättas av styrelse för
oktober månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november
månads utgång, om inte särskilda skäl föreligger.
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-06-03, §45 om preliminära budgetramar för
år 2020 för SkinnskatLebergs kommun. Kommunfullmäktige beslutade: att
budgeten baseras på 4420 invånare, att skatten är oförändrad 22,51 kronor, att
resultatkravet ska vara minst 1,5%, att ram preliminärt sätts till 275 691 1kr. En
tjänsteskriveLse finns upprättad i ärendet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

Ekonomichefen yttrar sig.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L),
Helena Oling (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Roger Ingvarsson (5).

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar föreslå kommunfullmäktige jj kommunalskatten ska
vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona, att anta upprättat förslag till
driftrambudget för år 2020, att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000
kronor per parti i kommunfuLlmäkrige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor
per mandat i kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram, att
balanskravsresultatet ska vara 1%, att anta upprättat förslag till taxor och avgifter
för år 2020, samt att ledningsutskottet beslutar att överlämna förslag till beslut
gällande investeringsbudget för år 2020 till kommunstyrelsen, att överlämna
förslag till besLut gällande utökad drift 2020 till kommunstyreLsen, att överlämna
förslag till beslut gällande engångsdriftsatsningarna 2020 till kommunstyrelsen
engångssatsningar.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att kommunalskatten ska vara
22,46 kronor per skattekrona, att balanskravsresultatet ska vara 1,5 %.

Justerandes Utdragsbestyrkande

j sign.
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§ 147 forts.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen.

Ordföranden ställer proposition på Lena Lovén Roléns (5) förslag att
kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona mot Bo
Öbergs (M) förslag att kommunalskatten ska vara 22,46 kronor per skattekrona
och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Lena Lovén Roléns (5) förslag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) avstår att delta i beslutet.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ordföranden ställer proposition på Lena Lovén Roléns (S) förslag att
balanskravsresultatet ska vara 1% mot Bo Obergs (M) förslag att
balanskravsresultatet ska vara 1,5 % och finner att ledningsutskottet beslutar
enligt Lena Lovén Roléns (5) förslag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) avstår att delta i beslutet.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet beslutar att överlämna
förslag till beslut gällande engångssatsningar för år 2020 till kommunstyrelsen, att
överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudget för år 2020 till
kommunstyrelsen, att överlämna förslag till beslut gällande utökad drift 2020 till
kommunstyrelsen samt förslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till
driftrambudget för år 2020, att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000
kronor per parti i kommunfullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor
per mandat i kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram, att anta
upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020 och finner frågan med ja
besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

fl överlämna förslag till beslut gällande engångssatsningar för år 2020 till
kommunstyrelsen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 147 forts.

att överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudget för år 2020 till
kommunstyrelsen.

att överlämna förslag till beslut gällande utökad drift 2020 till kommunstyrelsen.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,5 i kronor per skattekrona.

att anta upprättat förslag till driftrambudget för år 2020.

att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i
kommun fullmäktige och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i
kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom ram.

att balanskravsresultatet ska vara 1%.

att anta upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2020.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

,



Skinnskatteb&gs
gpzkaEiiun

Sammantradesprotokoll
Kommu nstyrel sen
Ledningsutskottet 2019-10-02 Sid. 182

§ 148 KS 2018-1026-009

Uppsägning av upphandlingssamarbetet Avesta, Norberg
och Skinnskatteberg

Avesta kommun inkom 2018-12-12 med ett protokoll där Avesta
kommunfullmäktige 2018-12-10 § 186 beslutat att upphandlingssamarbetet sägs
upp, en utredning genomförs om Avesta kommuns möjlighet att ingå i ett annat
upphandlingssamarbete alternativt endast vara en enhet som upphandlar för
Avesta kommunkoncern, oavsett om kommunen ansluter sig till ett annat
samarbete ska en viss grundbemanning behållas som ansvarar för Avesta
kommunkoncerns upphandlingsbehov för de delar som ingår i ett samarbetsavtal.
Förvaltningen har under året sökt olika lösningar för kommunens upphandlings
och inköpsarbere. Förvaltningen har inventerat de behov kommunen har samt hur
en eventuell framtida organisation gällande upphandlings- och inköpsfrågor kan
se ut. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig 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

Skinnskattebergs kommun inrättar en egen organisation för upphandlings- och
inköp med organisatorisk tillhörighet i kommunledningen.

g finansieringen av upphandlings- och inköpsfunktion sker genom att medel
avsatta till upphandlingssamverkan överförs till kommunledningen.

att 200 000 kr till uppbyggnad och utveckling av upphandlings- och
inköpsfunktionen finansieras via utvecklingsmedel.
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§ 149 KS 2019-503-101

Utbetalning av kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen årligen besluta om utbetalning av
kommunalt partistöd. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig 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 partistöd utbetalas i nivå med beslut av kommunfullmäktige i budget år 2020.

att partistöd för år 2020 utbetalas till följande partier: Arbetarpartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 150 KS 2019-817-101

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag år 2019

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, § 17 och § 18, ska
kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde
redovisa de 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. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5) och Bo Öberg (M).

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.
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§ 151 KS 2019-674-101

Ny ersättningsmodell och ny förbundsordning för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund

En ny förbundsordning med bilaga om ny ersättningsmodell har tagits fram av
förvaltningen och ska fastställas av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse finns
upprättad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-02-19, § 21, föreslå kommunstyrelsen
att Kommunstyrelsen beslutar om inritning till ny ersättningsmodell i enlighet med
nedanstående 21 punkter
1. Modellen gäller från och med budgetåret 2020 förutom för vuxenutbildning

som införs 2021.
2. Programersättningar utgör grund för ersättning till NVU.
3. Programersättningar fastställs till 90 procent av föreliggande riksprislista hos

Skolverket vid avräkningsdatum.
4. Nationella inriktningar inom gymnusieprogram beräknas med 90 procent av

riksprislista för de två sista årskurserna (oavsett om NVU skulle schemalägga
inriktningkurser över tre läsår).

5. Ersättning för modersmålsundervisning införs som ett tilläggsbelopp för
elever som studerar vid nationella program. Innebär att NVU erbjuder
modersmålsundervisning för elever som så önskar och är behöriga till det i
enlighet med skollagstiftning. Beloppet fastställs till 8000 kronor/elev/läsår
för elever vid nationella program från år 2020. För studerande vid
introduktionsprogrammen ingår modersmål i grundersättningen. Införande av
denna strukturpeng följs upp och revideras eventuellt inför år 2021.

6. Respektive ägarkommun ersätter NVU utifrån en elevprognos i samband med
hudgetberedningar. Ersättningen justeras i efterhand med avräkningsdatum
15/9 för höstterminen samt 15/2 för vårterminen.

7. Elever som studerar interkommunalt administreras av NVU.
Ägarkommunerna ersätter NVU för dessa elever inklusive resekostnader,
avräkningsdatum 15/9 och 15/2. NVU informerar ägarkommunerna om elever
som avslutar studier hos NVU samt externa utbildningsanordnare för en aktiv
ungdomsuppföljning i respektive ägarkommun.

r Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 151 forts.

8. Interkommunala programkostnader hanteras av NVL’ utan någon
tillkommande kostnad för ägarkommunerna.

9. Ersättningar för elever vid introduktionsprogrammen;
Prognuninriktat i’al enligt 90% av riksprislista plus extra strukturresurs i
enlighet med Skolverkets rekommendation)
Yrkesintroduktion utgår från det riksprislistans programpris för det
yrkesprogram som det programinriktade (individuella) valet är inriktat mot.
Individuellt alternativ. 177 833 (uppgift från NVE).
Språkintrodiiktion med garanterad undervisningstid 23 timmar i veckan för
nyanlända. 102 855 kr (uppgift från NVE)

10. Elever studerande vid NPS gymnasiesärskolan ersätts i enlighet med
riksprislistan.

11. NVU administrerar interkommunala elever inom gymnasiesärskolan i dialog
med respektive hemkommun. Respektive hemkommun ersätter
utbildningsanordnaren.

12. Ersättning till vuxenutbildning år 2020 utgörs av en särskild pott utöver
ersättning till ungdomsgymnasiet. Priset 42.50 per gymnasiepoäng (2017-års
priser) utgör grund men med en indexuppräkning. Ett högsta tak för antal
poäng förs in för respektive kommun det första budgetåret, även här används
2017-års beräkningar som utgångspunkt. Ersättningsmodellen för vux
preciseras ytterligare framöver med införande av mera differentierade priser
per program inför budgetåret 2021.

13. Pris per studerande vid Lärvux fastställs till 62412 kr/elev i 2019-års siffror.
14. SF1 ersätts till befintligt fast belopp för de elever som studerar vid NVU.

Indexuppräknas.
15. SPI ersättningar till externa utbildningsanordnare hanteras direkt av

ägarkommunerna via faktura per elev. Eventuella resekostnader för SF1
studier vid annan ort bör täckas av etableringsersättningen.

16. Insatser rör arbetsmarknadsaktiviteter och övrig verksamhet så som nuvarande
Navigator vid NVU beställs och ersätts direkt av respektive ägarkommun från
och med år 2020. Ägarkommun och NVU för fortlöpande dialog om
samverkan, ambitioner och inriktningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnsk
mmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-10-02 Sid. 187

§ 151 forts

17. NVUs direktion involverar ägarkommunerna i dialoger om gymnasieskolans
programutbud och för vuxenutbildning samt SF1 via samrådsförfaranden som
sker återkommande samt i god tid innan budgetberedning dä förändringar i
utbud och efterfrågan i en ny ersättningsmodell får direkta ekonomiska
konsekvenser för Ugarkommuner.

18. Ekonomienheterna i respektive ägarkommun ges i uppdrag att tillsammans
med NVU arbeta fram grunder för elevavräkningar och justeringar då en ny
ersättningsmodell bygger på ett antaganden om antal elever och vad de
studerar. Justeringar kan behöva göras uppåt eller nedåt för NVU och
respektive ägarkommun. Modellen innebär att NVU får en prognosticerad
ersättning som justeras via elevavräkning 2020-02-15 , därefter 2020-09-15
osv.

19. NVL’ hanterar och söker specialinriktade statsbidrag för ägarkommunerna i
enlighet med statsbidragskalendern för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning, lärvux samt SF1.

20. NVU arbetar fram förslag till kvalificerade yrkesutbildningar i dialog med
branscher.

21. NVU för dialog om samverkan med närliggande kommuner och med
branscher med syfte att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningar.

att ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet,
vuxenutbildningen, lärvux samt SF1 innebär att NVU i samband med
budgetberedningen våren 2019 i respektive ägarkommun tar fram en elevprognos
för vardera ägarkommun med prognostiserat ekonomiskt utfall i enlighet med de
villkor och förutsättningar som gäller för den nya ersättningsmodellen. Prognosen
utgör de preliminära budgetramarna för NVU år 2020. Prognosen justeras i
efterhand i enlighet med datum för elevavräkning
att Kommuncheferna ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till
respektive kommunfullmäktige senast september 2019

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-19, § 36 enligt ledningsutskottets förslag
att Kommunstyrelsen beslutar om inritning till ny ersättningsmodell i enlighet med
nedanstående 21 punkter
1. Modellen gäller från och med budgetåret 2020 förutom för vuxenutbildning

som införs 2021.
2. Programersättningar utgör grund för ersättning till NVU.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 15! forts.

3. Programersättningar fastställs till 90 procent av föreliggande riksprislista hos
Skolverket vid avräkningsdatum.

4. Nationella inriktningar inom gymnasieprogram beräknas med 90 procent av
riksprislista för de två sista årskurserna (oavsett om NVU skulle schemalägga
inriktningkurser över tre läsår).

5. Ersättning för modersmålsundervisning införs som ett tilläggsbelopp för
elever som studerar vid nationella program. Innebär att NVU erbjuder
modersmålsundervisning för elever som så önskar och är behöriga till det i
enlighet med skollagstiftning. Beloppet fastställs till 8000 kronor/elev/läsår
för elever vid nationella program från år 2020. För studerande vid
introduktionsprogrammen ingår modersmål i grundersättningen. Införande av
denna strukturpeng följs upp och revideras eventuellt inför år 2021.

6. Respektive ägarkommun ersätter NVU utifrån en elevprognos i samband med
budgetberedningar. Ersättningen justeras i efterhand med avräkningsdatum
15/9 för höstterminen samt 15/2 för vårterminen.

7. Elever som studerar interkommunalt administreras av NVU.
Ägarkommunerna ersätter NVU för dessa elever inklusive resekostnader.
avräkningsdatum 15/9 och 15/2. NVU informerar ägarkommunerna om elever
som avslutar studier hos NVU samt externa utbildningsanordnare för en aktiv
ungdomsuppföljning i respektive ägarkommun.

8. Interkommunala programkostnader hanteras av NVU utan någon
tillkommande kostnad för ägarkommunerna.

9. Ersättningar för elever vid introduktionsprogrammen;
Prograininriktar val enligt 90% av riksprislista pius extra strukturresurs i
enlighet med Skolverkets rekommendation.2
Yrkesintroduktion utgår från det riksprislistans programpris för det
yrkesprogram som det programinriktade (individuella) valet är inriktat mot.
Individuellt alternativ. 177 833 (uppgift från NyE).
Språkintroduktion med garanterad undervisningstid 23 timmar i veckan för
nyanlända. 102 855 kr (uppgift från NVE)

lO. Elever studerande vid NPS gymnasiesärskolan ersätts i enlighet med
riksprislistan.

Justerandes [ Utdragsbestyrkande
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§ 151 forts.

11. NVU administrerar interkommunala elever inom gymnasiesärskolan i dialog
med respektive hemkommun. Respektive hemkommun ersätter
utbildningsanordnaren.

12. Ersättning till vuxenutbildning år 2020 utgörs av en särskild pott utöver
ersättning till ungdomsgymnasiet. Priset 42.50 per gymnasiepoäng (2017-års
priser) utgör grund men med en indexuppräkning. Ett högsta tak för antal
poäng förs in för respektive kommun det första budgetåret, även här används
2017-års beräkningar som utgångspunkt. Ersättningsmodellen för vux
preciseras ytterligare framöver med införande av mera differentierade priser
per program inför budgetåret 2021.

13. Pris per studerande vid Lärvux fastställs till 62412 kr/elev i 2019-års siffror.
14. SF1 ersätts till befintligt fast belopp för de elever som studerar vid NVU.

Indexuppräknas.
15. SF1 ersättningar till externa utbildningsanordnare hanteras direkt av

ägarkommunerna via faktura per elev. Eventuella resekostnader för SF1
studier vid annan ort bör täckas av etabieringsersättningen.

16. Insatser för arbetsmarknadsaktiviteter och övrig verksamhet så som nuvarande
Navigator vid NVU beställs och ersätts direkt av respektive ägarkommun från
och med år 2020. Ägarkommun och NVL’ för fortlöpande dialog om
samverkan, ambitioner och inriktningar.

17. NVUs direktion involverar ägarkommunerna i dialoger om gymnasieskolans
programutbud och för vuxenutbildning samt SF1 via samrådsförfaranden som
sker återkommande samt i god tid innan budgetberedning då förändringar i
utbud och efterfrågan i en ny ersättningsmodell får direkta ekonomiska
konsekvenser för ägarkommuner.

18. Ekonomienheterna i respektive ägarkommun ges i uppdrag att tillsammans
med NVU arbeta fram grunder för elevavräkningar och justeringar då en ny
ersättningsmodell bygger pä ett antaganden om antal elever och vad de
studerar. Justeringar kan behöva göras uppåt eller nedåt för NVU och
respektive ägarkommun. Modellen innebär att NVU får en prognosticerad
ersättning som justeras via elevavräkning 2020-02-15 ,därefter 2020-09-15
osv.

19. NVU hanterar och söker specialinriktade statsbidrag för ägarkommunerna i
enlighet med statsbidragskalendern för gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning, lärvux samt SF1.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 151 forts.

20. NVU arbetar fram förslag till kvalificerade yrkesutbildningar i dialog med
branscher.

21. NVU för dialog om samverkan med närliggande kommuner och med
branscher med syfte att erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningar.

att ett införande av en ny ersättningsmodell omfattande gymnasiet,
vuxenutbildningen, lärvux samt SF1 innebär att NVU i samband med
budgetberedningen våren 2019 i respektive ägarkommun tar fram en elevprognos
för vardera ägarkommun med prognostiserat ekonomiskt utfall i enlighet med de
villkor och förutsättningar som gäller för den nya ersättningsmodellen. Prognosen
utgör de preliminära budgetramarna för NVU år 2020. Prognosen justeras i
efterhand i enlighet med datum för elevavräkning

att Kommuncheferna ges i uppdrag att skriva fram en ny förbundsordning till
respektive kommunfullmäktige senast september 2019

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5). Bo Öberg och Helena Öling (5).

Helena Öling (S) yrkar enligt förvaltningens förslag.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Helena Ölings (5) yrkande.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

fl fastställa den föreslagna förbundsordningen för Norra Västmanlands
utbildningsförbund att gälla från och med 1januari 2020.

g fastställa ersättningsnivåer i enlighet med Ersättningsmodell för NVU gällande
från 1januari 2020.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 151 forts.

att Norra Västmanlands ekonominämnd ges i uppdrag att tillsammans med Norra
Västmanlands utbildningsförbund överväga och föreslå ekonomiska
övergångsvillkor för Norra Västmanlands utbildningsförbund. Förslaget skall
presenteras medlemskommunerna innan 1januari 2020.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 152

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.

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

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 153

Sammanträdesprotokoll

2019- 10-02 S id. 193

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta
personuppgiftsincidenter.

Inga personuppgiftsincidenter rapporteras vid dagens sammanträde.
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§ 154

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga övriga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 155

Delgivningar

20 19-09-06
Räddningsregion Bergslagen
Inbjudan till informationsdag förtroendevalda Räddningsregion
Bergslagen 20 19-10-23

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

Ledningsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 156

Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer en fråga angående motion gällande duschroboten Poseidon.

Kommunchefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.n


