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Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet

Sammanträdesprotokoll

2019-11-06 Sid. 197

Plats och tid

Övriga deltagare

Utses att justera:

Stora sammanträdesrummet. Kommunhuset den 6 november 2019
kl. 08:30— 12:40

Lena Lovén Rolén (5), ordförande
Helena Öling (5), vice ordförande
Carina Sindor (L)
Elisabeth Åberg (L)
Ewa Olsson Bergstedt (SD)

Roger lngvarsson (5), ej tjänstg.ers
Bo Oberg (M) ej tjänstg. ers

Jan Byström, ekonomichef § 164
Anna Charlier, personalchef § 157—158
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Christine Larsson, kommunsekreterare

Elisabeth Åberg (L)

Plats och tid

Underskrifter:

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer
§ 157—183

De legationsbeslut: § 158 Anställning — samråd, delegationsnummer PS
§ 169 Yttrande, delegationsnummer A20

Justerandes Utdragsbestvrkande
sign.

Beslutande

Kommunkontoret den 14november2019 kl. 15:00

Lena Lovén Rolén (S)3

Elisabeth Åberg (L)
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§ 157

Personalfrågor — information

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

Personalchefen informerar om att inom Integration och arbetsmarknad (IAB) sker
ett byte av enhetschef. Tillträdande enhetschef kommer att vara tjänstledig from 3
feb 2020. Sedan ny lösning.

En tjänsteman går från kansli- och personalavdelningen till äldreomsorgen
kommer även att vara delaktig i projekt heltidsresan från och med 1januari 2020.

Kommunens IT strateg slutar 31januari 2020. Annons är på gång.

Finskt förvaltningsområde drivs idag som ett projekt men ska så småningom ingå
i ordinarie verksamheter inom kommunen. Personal- och kansliavdelningen lägger
ut annons om en tillfällig anställning till receptionen med önskemål om kunskaper
i finska språket.

Kommunchefen informerar om att rekryteringen av sektorchef Vård- och omsorg
fortsätter, ny annons kommer efter nyår. Kommunen har en väl fungerande
interimslösning som kommer att förlängas.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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 lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 158

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.

Kommunchefen önskar samråd kring anställning av sektorchef teknik och service
och förklarar sina motiv till detta.

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

Personalutskottet beslutar

att samråd har skett i enighet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 159 KS2017-1122-101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

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

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

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 20 19-10-22, § 208 enligt ledningsutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Roger Ingvarsson (S), Carina Sdndor
(L) och Bo Oberg (M).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 160

Aktuell information från kommunchefen

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

Kommunchefen informerar om att möten har hållits med medarbetare inom
äldreomsorgen om färre arbetstimmar genom arbetstidsförkortning, att man ser
över schemaläggningen, start av projekt hållbart arbetsliv inom äldreomsorgen,
pilotprojekt på granen och furan.

Folkhögskolan i Riddarhyttan, samverkar med SLU och kommunen. Elevantalet
har ökat från Skinnskatteberg, skolan samarbetar med JAB kring kursen “svenska
från dag 1” där det är ett 20-tal deltagare. Allmänkurs grundskolenivå har 13
deltagare från Skinnskatteberg och det finns behov av lokaler fram till årsskiftet
2019/2020. Lokaler, att erbjuda utan hyreskostnad, finns på Aspebäcken.

Kommunchefen informerar om revisionens granskning av kommunens bilar.
Ansvaret ligger på sektor & teknik och service för bilarna. Utredning om bilarna
pågår och kommer vara klar inom kort. Leasingavtalen på vissa bilar har gått ut
och behöver förlängas.

Uppdragsbeskrivning till alla tjänster inom kommunen är under arbete.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Roger Ingvarsson (S),Ewa Olsson
Bergstedt (SD), Elisabeth Aberg (L), Carina Såndor (L) och Bo Oberg (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.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.
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§ 161 KS 20 19-873-872

Stenmur med kulturhistoriskt värde

1 Färna finns kvarvarande lämningar efter en hammare för bearbetning av järn.
Lämningen omfattas av en muranläggning bestående av flera sektioner av murar
och husgrunder nedströms om stenvalvsbron.

1 gällande detaljplan anges att stenmurarna ska återställas. Detta är en mycket
ambitiös målsättning som innebär omfattande och kostsamma arbeten med
muranläggningen. 1 detaljplanen tänker man sig också att området görs iordning
till en park med medföljande krav på att platsen ska vara säker för besökare.
Eftersom murama ingår i ett fornlämningsområde finns ett hinder mot ändring
eller förvanskning.

Förslagsvis bör förvaltningen inrikta sig mot att bibehålla och säkra upp
muranläggningen i ett kontrollerat förfall med fokus på att vägen ovan muren och
området nedanför muren ska vara säkert.
Ledningsutskottet ska ta ställning till om en ansökan ska skickas till Länsstyrelsen
om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med fokus på åtgärd av
säkerheten på och kring muren. Vid bifall från Länsstyrelsen, ge förvaltningen i
uppdrag att verkställa återuppbyggnad och säkerställande av muren. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att förvaltningen ges i uppdrag att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om
bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med fokus på åtgärd av
säkerheten på och kring muren.

att förvaltningen, vid bifall från Länsstyrelsen, ges i uppdrag att verkställa
återuppbyggnad och säkerställande av muren.

att kostnaderna finansieras inom ram.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 162 KS2019-814-016

Styrdokument år 2019—2022 avseende Krisberedskap, Civilt
försvar, Säkerhet, Säkerhetsskydd

Förvaltningen har tagit fram förslag till nytt styrdokument för Skinnskattebergs
kommuns arbete med Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhet samt
Säkerhetsskydd för åren 20 19—2022 som ska antas av kommunfullmäktige. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Sändor (L) och Bo Öberg (M).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag alt göra redaktionella ändringar.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

anta Styrdokument 2020—2022 avseende Krisberedskap, Civilt försvar,
Säkerhet. Säkerhetsskydd.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
/)
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§ 163 KS 2019-790-004

Dokumenthanteringsplan för sektor samhälisskydd och
beredskap

Förvaltningen har upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för sektor
samhällsskydd och beredskap som ska antas av kommunstyrelsen. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anta upprättad dokumenthanteringsplan för sektor samhällsskydd och beredskap.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 164 KS 2019-878-042

Delårsbokslut per 201 9-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska
godkännas av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Ekonomichefen yttrar sig i ärendet.

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L),
Roger Ingvarsson (S) och Carina Sändor (L).

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

Ledningsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna Delårsbokslut per 2019-08-31 för Skinnskattebergs kommun.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 165 KS 2019-849-101

Förslag till beslut om utvecklingsmedel för byalagsprojekt

Kommunstyrelsen har år 2019 anslagit 100 000 kronor gällande utvecklingsmedel
för byalagsprojekt.
Kommunstyrelsen ska besluta om fördelning av utvecklingsmedel rör
byalagsprojekt 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

att besluta om fördelning av utvecklingsmedel för byalagsprojekt 2019 enligt
upprättat förslag.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 166 KS 2019-910-040

Omfördelning av investeringsmedel mellan verksamhetsår

Förvaltningen har upprättat ett förslag till omfördelning av investeringsmedel med
110000 kronor gällande renovering av Lienshyttan från investeringsbudget 2019
till investeringsbudget 2020. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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 kommunfullmäktige

att föra över investeringsmedel med 110 000 kronor gällande renovedng av
Lienshyttan från investeringsbudget år 2019 till investeringshudget år 2020.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 167 KS 2019-924-101

Revidering av underskriftsbemyndigande för
kommunstyrelsen

Tidigare underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 20 19-06-11, §
134 behöver revideras på grund av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11, § 134 enligt ledningsutskottets
förslag
att kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström eller
ekonom Johan Mindelius, två i förening eller var för sig i förening med assistent
Johan Sjögren eller assistent Wala Rabia äger rätt att underteckna anvisningar
gällande kommunens bankräkningar och plusgirokonton samt stiftelser
att ekonomichef Jan Byström och ekonomiassistent Wala Rabia var för sig eller
genom ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som
utom domstol

att komrnunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (S) och 1:e vice ordförande
Helena Öling (S) att båda tillsammans eller var för sig i förening med
kommunchef Marie Tollefsen Markström elLer ekonomichef Jan Byström 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 lösegendom, servitut, avtal,
vägrättsavtal, övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt
fastighetsbildningslagen där kommunen är part, skuldförbindelser å lån som
upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige
beslutat om.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 167 forts.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

fl kommunchef Marie Tollefsen Markström, ekonomichef Jan Byström, två i
förening eller var för sig i förening med ekonom Johan Sjögren eller Ghazala
Awan äger rätt att underteckna anvisningar gällande kommunens bankräkningar
och plusgirokonton samt stifteLser.

att ekonomichef Jan Byström och ekonom Ghazala Awan var för sig eller genom
ombud anhängiggöra och föra kommunens talan i kravärenden såväl i som utom
domstol.

att kommunstyrelsens ordförande Lena Lovén-Rolén (5) och 1:e vice ordförande
Helena Oling (5) att båda tillsammans eller var för sig förening med kommunchef
Marie Tollefsen Markström eller sektorchef teknik och service Gunilla Elander
utses till firmatecknare och har rätt att undeneckna följande handlingar
köpehandlingar eller motsvarande i samband med förvärv, försäLjning, gåva och
mottagande av gåva avseende såväl fast som lösegendom, servitut, avtal,
vägränsavtal, övriga handlingar i ärenden rörande fastighetsreglering enligt
fastigheisbildningslagen där kommunen är part, skuldförbindelser å lån som
upptages av kommunen, ansvarsförbindelser för de borgensåtaganden fullmäktige
beslutat om.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 168 KS2OI9-748-10l

Miljöpris och miljöstipendium 2019

Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet
Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en
miljö- och eller hälsofarlig verksamhet. Detta genom exempelvis information,
undervisning produktutveckling eller ett aktivt miljö- och naturvårdsarbete.
Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars
syfte är förkovran i miljöfrågor.

Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten. Prissumman för år 2019 är
11 200 kronor. Sista ansökningsdag var den 18oktober år 2019. Två ansökningar
till miljöpris har inkommit. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

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

Ledningsutskottet beslutar för&å kommunstyrelsen

att miljöpris i 5 600 kronor tilldelas Tomas Lanner och Amy Konwerski, Baggå
skola för deras arbete med miljömedvetenhet och hållbarhet.

att miljöpris d 5 600 kronor tilldelas Klockarbergsskolan för arbete med att skapa
medvetenhet om ekologisk hällbarhet och att minska matsvinnet.
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§ 169 KS 2019-659-870

Förslag till remissvar — Regional kulturarvsstrategi
2020—2026 - Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands länsmuseum har sedan
hösten 2016 sanwerkat med olika kulturarvsaktörer i länet för att ta fram en
gemensam strategi för det regionala kulturarvsarbetet. Målsättningen med
strategin är att identifiera ett antal för länet värdefulla fokusområden för
kulturarvsarbetet och hur vi tillsammans kan arbeta strategiskt för att nå bättre
resultat inom dessa. Fem workshops med olika teman har hållits. Deltagarna har
där fått lämna förslag kring vad en kulturarvsstrategi bör omfatta. Våren 2018
bildades en arbetsgrupp från kommuner, studieförbund, hembygdsförbund,
museer, Västmanlands länsmuseum och Länsstyrelsen. Gruppens arbete har
resulterat i en remissversion av “Regional kulturarvsstrategi, 2020—2026 —

Västmanlands län”. Skinnskattebergs kommun har ombetts lämna synpunkter på
remissversionen av Regional kulturarvsstrategi, 2020—2026 — Västmanlands län.
En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5).

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

Ledningsutskottet beslutar

att avge följande yttrande:

“Skinnskattebergs kommun finner förslaget både väl genomarbetat och välskrivet.
Utkastet är mycket bra utformat och pekar tydligt ut kulturarvsstrategins tre
målområden samt den bärande kopplingen till bland annat Agenda 2030.”

Sammanträdet ajoumeras för paus.

Sammanträdet återupptas.
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§ 170 KS 2019-917-008

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsår 2020 från
Arkiv Västmanland

Arkiv Västmanland ansöker om 13 000 kronor för år 2020. Verksamhetsbidrag
från år 2007 och till och med år 2019 har utbetalats i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2007-08-28, § 127. Kommunstyrelsen beslutade då att
ett årligt bidrag enligt ansökan skall ges till Arkiv Västmanland.
En tjänstesbivelse i ärendet finns upprättad. Kommunstyrelsen ska besluta 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 rörIå kommunstyrelsen

att Arkiv Västmanland beviljas 13 000 kronor i verksamhetsstöd för år 2020.

Jinansiering sker inom ram på verksamhet medlemskap 09600.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 171 KS 2019-478-148

Årsrapport 2018 finskt färvaftningsområde

Enligt handlingspianen för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk,
antagen av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 2 ska samrådsgruppen
kontinuerligt följa arbetet med det finska förvaltningsområdet och årligen
rapportera arbetet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.
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.

Ledningsulskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

godkänna Årsrapport år 2018 för finskt förvaltningsområde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 172 KS 2019-818-101

Svar på brev gällande former för samverkan och samarbete
med finska föreningen

Kommunstyrelsen har mottagit en skrivelse från föreningsstyrelsen för
Skinnskattebergs finska förening. Skrivelsen innehåller förslag kring uppdrag till
kommunchefen för att söka former kring samverkan med finska föreningen. Det
finns också önskemål kring öppnandet av en avdelning för finsktalande på
Hemgården eller Klockarbergsgården samt förslag kring användandet av
förvaltningsmedel som kan förbättra situationen för barn som bor i Riddarhyttan
med omnejd samt ett visionsdokument som intressegruppen arbetat fram under
våren 2018.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar för ledningsutskottet att ta
ställning till. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Carina Sändor (L) och Elisabeth Åberg
(L).

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

iL avge följande svar

Tack för Er skrivelse gällande former för samverkan och samarbete samt förslag
till aktiviteter/insatser.
Kommunstyrelsen har mottagit och tagit del av innehållet i skrivelsen (20 19-09-
20, Dnr KS 2019-818-101) från Skinnskattebergs finska förening/
föreningsstyrelse. Skrivelsen innehåll tas som informationsunderlag till framtida
arbete gällande samverkan, planering och genomförande av aktiviteter/insatser
inom ramen för kommunens uppdrag som finskt fön’altningsområde”.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 173 KS 2019-947-101

Fördjupade kunskapsunderlag för strategisk
verksamhetspianering och budgetarbete

Förvaltningens vilja är att inför 2021 års verksamhetspianerings- och budgetarbete
genomföra en särskild insats i syfte att ta fram ett strategiskt kunskapsunderlag. 1
uppdraget innefattas avsikten att det nya kunskapsunderlaget ska innebära en
avsevärd kvalitetshöjning såväl vad avser relevans som pedagogik. Uppdraget
syftar till att ge goda förutsättningar för politiken att fatta strategiska
inriktningsbeslut. Underlaget ska ge förutsättningar för att de årliga besluten om
verksamhetsplan och budget ska kunna tas i ljuset av ett längre tidsperspektiv och
grundat på ett bredare och djupare underlag. Genom det arbete som röreslås
etableras också ett arbetssätt som ska säkerställa att motsvarande
kunskapsunderlag därefter ska kunna presenteras löpande i relation till
kommunens utvecklingsbehov. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Carina
Sgndor (L), och Helena Öling (5).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

gil ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag enligt riktlinjer i
till ärendet upprättad tjänsteskrivelse. Kommunchefen avgör själv slutligt format
och omfattning av arbetet men bör under arbetets gång kontinuerligt göra
avstämningar i ledningsutskottet.

att slutrapport/underlag presenteras för kommunstyrelsen under kvartal 2 år 2020.

att deirapport med fokus på arbetets fortskridande och inriktning lämnas kvartal 1
2020.

att ekonomiska ramar för externa kostnader får uppgå till maximalt 300 000
kronor vilket finansieras via utvecklingsmedel.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 174 KS 2019-948-101

Framtida Styrmodell för Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun har idag ingen modell för hur styrningen av kommunen
skall ske. För att få till stånd en tydlig styrning från politiska ambitioner och
viljeyttringar till mål och riktning för slutligt genomförande behövs en modell
som beskriver styrningen utifrån ett antal parametrar. Förvaltningen vill
genomföra en översyn över dagens arbete med styrning och ledning samt ta fram
ett förslag på styrmodell. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén RoLén (S) och 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 ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn över nuvarande sätt att arbeta
med styrning och ledning.

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på styrmodell för
Skinnskattebergs kommun.

att arbetet skall bedrivas i en process som grundas på dialog och samverkan med
förvaltning och förtroendevalda.

arbetet finansieras med utvecklingsmedel och får uppgå till maximalt 800 000
kr.
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§ 175 KS 2019-942-106

Förslag till nytt samverkansavtal för lönenämnden från
2020-01 -01

Västmanland-Dalarna lönenämnd beslutade 2019-05-03, § 15 att godkänna det
förslag till samverkansavtal som finns framtaget i och med Smedjebacken
kommuns inträde i lönesamverkan. Lönenämnden beslutade dessutom att skicka
samverkansavtalet till respektive kommunfullmäktige för beslut. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Carina Sdndor (L), och Bo Öberg (M).

Carina Sindor (L) yrkar att ledningsutskottet överlämnar förslag till beslut till
kommunstyrelsen.

Sammanträdet ajourneras.

Sammanträdet återupptas.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 176 KS 2019-941-106

Förslag till nytt reglemente för lönenämnden från
2020-01 -01

Västmanland-Dalarna lönenämnd beslutade 20 19-05-03, § 14 att godkänna det
förslag till reglemente som finns framtaget i och med Smedjebacken kommuns
inträde i lönesamverkan. Lönenämnden beslutade dessutom att skicka reglementet
till respektive kommunfullmäktige för beslut. 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 kommunfullmäktige

att anta Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan i Fagersta,
Avesta, Hedemora. Norberg, Skinnskatteberg och Smedjebackens kommuner
gällande från och med 2020-01-01.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 177 KS2019-956-106

Hantering av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2019

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och
medborgarförslag som då inte är rärdigberedda. Enligt 5 kapitlet, 35 § i
Kommunallagen ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning, alternativt besluta om fortsatt beredning samt ny tid inom
vilken beredning av motionen eller medborgarförslaget ska redovisas i fullmäktige.
En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S) och Elisabeth Åberg (L).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avskriva följande ärende:
Dnr KS 2015-202-101
Motion angående tillägg till Miljöpolicy
Dnr KS 2015-1322-101
Motion angående Regnbågsflaggan
Dnr KS 2016-333-101
Motion angående kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna

fortsätta bereda följande ärenden:

Dnr KS 2018-898-101
Motion — Bildandet av fastighetsbolag
DnrKS 2018-899-101
Motion — Införa möjlighet att välja två maträtter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 177 forts.

Dnr KS 2018-901-101
Motion- Omvandling av f.d. Björken.
Dnr KS 2018-903-101
Motion- Detaljplan för industriområden.
Dnr KS 2018-904-101
Motion- Detaljplan för i Skinnskattebergs tätorter
Dnr KS 2018-905-101
Motion- Bygga flerfamiljshus
Dnr KS 2018-906-101
Motion- Skinnskattebergs kommuns lönespecifikationer

Justerandes Utdragsbestyrkande
! sign.
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§ 178 KS 2019-456-101

Rutin för att väcka ärenden

Ett förslag till rutin finns upprättad som beskriver var ett ärende ska väckas, när
det passar att det kommer in till kommunstyrelsen samt hur dessa ska hanteras. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Elisabeth Åberg (L), Roger Ingvarsson
(S), Bo Oberg (M), Helena Oling (5) och Carina Sändor (5).

“När ä,-endej inkommit och blivit registret-at tar konununsekretera rna med det till
kotnmunstyrelsens beredning där presidiet avgör om ärendet ska beredas, på vilket
sätt och av vilket utskott.”

Byts ut mot:
“När ärendet inkommit och blivit registrerat tat- konmzunsekretera rna med det till
kommunstyrelsens heredning där presidiet berederfot-slag till beslut kring
hantering av in itiatii’et för konunzuzstvrelsen att ta ställning till.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna upprättad rutin med ovanstående ändringar.

Justerandes
sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 179

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 Samnidsgruppen 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. Återrapporteringen
ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Lena Lovén Rolén (S) rapporterar muntligt från samverkansgrupp Kultur och idrott
13 september 2019.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 180

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta
personuppgiftsincidenter.

Inga personuppgiftsincidenter rapporteras vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 181

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnades inga övriga rapporter.

1 Justerandes Utdragsbestyrkande
siun.
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§ 182

Ocigivningar

2019-09-26
Besöksnäring på agendan 2019
Inbjudan till nationell dialog — besöksnäring på agendan,
S KL

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

Ledningsutskottet beslutar

lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 183

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid sammanträdet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
1 sign.
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