
SkinnskattebF
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid. 88

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 22 maj 2019
kl. 08:30-12:30, 14:15-16:00

Beslutande Lena Lovén-Rolén (5), ordförande
Helena Oling (S), vice ordförande, § 73-102
Elisabeth Åberg (L)
Ewa Olsson Bergstedt (SD), ej § 86 pgajäv
Bo Oberg (M), tjänstgörande ers.

Övriga deltagare Roger Ingvarsson (S), ej tjänstg. er:., § 73-85. § 87-93, § 86 tjUnstg. er:.
Elias Lindbäck, beredskapssamordnare, § 84
Kristiina Pousar, planeringsstrateg § 86
Anna Charlier, personalchef § 97-100
Jan Byström, ekonomichef § 73-74
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera: Bo Öberg (M)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen den 28maj 2019 kl. 08:30

Underskrifter:

Sekreterare Paragrafer

Ordförande

Lars: — § 73-106

Justerande
Bo Oberg (M)

Delegationsbeslut: § 98 Tecknunde av lokalt koilektivavtal — samråd, Delegationsnummer P2
§ 99 Anställning— samråd, Delegationsnummer P8
§ 100 Personalärende — samråd, Delegationsnummer P24

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§73 KS2017-1122-l0l

Bredbandsutbjggnaden i Skinhskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 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 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 ledningsutskottet.

Ingen ny information finns till dagens sammanträde.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Roger Jngvarsson (S) och Bo Öberg
(M).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att godkänna informationen

att lägga informationen Ull handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign. —
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§74 KS2019470-041

Ekonomiskt utfall per april och jrognos för helår 2019

Ekonomiskt utfall per april och prognos för helår 2019 har upprättats och ska delges
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovn-Rolén (S), Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L).

Ekonomichefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att informationen till handlingarna



Skinns$aebergs
Xflotnmun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.9 1

§75 DnrKS2Ol9-5-106

Svar på tilläggsäskande för år 2019 för att täcka kostnader
för byte av faktisk lön till heltidslön i Personec P

Västmanland-Dalarnas Lönenämnd har 20 19-02-27 inkommit med en
tjänsteskrivelse beträffande tilläggsäskade för 2019 för att täcka kostnader för
byte av faktisk lön till heltidslön i Personec P. Äskandet är om [otalt 350 tkr,
varav kostnaden för Skinnskattebergs kommun utgör 24 500 kr. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 28
att ärendet bordläggs och behandlas på nästa ordinarie sammanträde med
ledningsutskottet

Ledningsutskottet beslutade 2019-04-17, § 59
att ärende 3 Svar på tiilläggsäskande för år 2019 för att täcka kostnader för byte av
faktisk lön till heltidslön i Personec P stryks från jirendelistan

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S) och Helena Öling (S).

Kommunchefen informerar om att på Västmanland-Dalarnas Lönenämnd har
meddelat att äskandet inte längre är aktuellt.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sian
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§76 KS2019-417-008

Ansökan om verkamhetsbidrag från Rädda Barnen

En ansökan om bidrag har inkommit från Rädda Barnen. Föreningen ansöker om
5000 kr i bidrag för en informationssatsning om Barnkonventionen samt
barnaktivitet vid asylboendet 1 Riddarhyttan.

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 bifalla ansökan om verksamhetsbidrag från Rädda Barnen för jubileumsåret
2019 om 5 000 kr

alt kostnaden tas inom ram på verksamhet medlemskap 09600

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 77 KS 20 19-436-046

Årredovisning och bokslut för år 2018 lär förvaftade
stiftelser

Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvaltade stiftelser har upprättats och
ska godkännas av kommunfullmäktige.

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 godkänna Årsredovisning och bokslut för år 2018 för förvahade stiftelser
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§78 KS2019-410-046

Avveckling av stiftelser

Skinnskattebergs kommuns förvaltning administrerar idag nio stiftelser som ingår
under samlingsnamnet förvaltade stiftelser. Stiftelserna är idag placerade på
bankkonto hos Swedbank där räntan i dagsläget är noll procent. Stiftelsernas
långsiktiga utveckling är beroende av att de förräntas, för att de över tid inte ska
förlora värde i jämförelse med kronans värde. Av denna anledning är det idag
angeläget att se över vilka ätgärdsmöjligheter som finns för stiftelserna. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Ekonomichefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att förvaltningen får i uppdrag att påbörja förfarandet gällande upphörandet av
stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo jordbruksstiftelse,
Pontus Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal genom ansökan till
Länsstyrelsen

att vid godkännande från Länsstyrelsen enligt första att-satsen öppna upp för
ansökningar till stiftelserna Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, Gunnilbo
jordbrulsstiftelse, Pontus Nohres stiftelse 1, och Samstiftelsen för lärarpersonal
tills dess att stiftelsernas samtliga tillgångar är förbrukade

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 79

Risk- och väsentlighetsanalys för år 2019

Ledningsutskottet ska på sammanträdet besluta om det fortsatta arbetet med en
risk- och väsentlighetsanalys för år 2019.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S).

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett rörslag och ett underlag att presentera vid
ledningsutskotters ordinarie sammanträde i augusti.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och etT underlag att presentera
vid ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 80 KS 2019-472-101

Revidering av underskriftsbemyndigande för
kommunstyrelsen

Tidigare underskriftsbemyndigande för kommunstyrelsen beslutat 2019-01-15, § 13
behöver revideras på grund av personalförändringar. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

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 kommunstyrelsen

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 röra 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 i förening med
kommunchef Marie Toflefsen 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 lös egendom, serviwi, avtal,
vägrättsavtal, 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

fl
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§81 KS2019-475-10l

Samvérkansavtal mellån Skinnskattebrgs kommun och
Polismyndigheten Region Mitt, lokalpolisområde Norra
Västmanland

Samverkansavtal mellan Skinnskattcbergs Kommun och Polismyndigheten Region
Mitt, Iokalpolisomrde Norra Västmanland har upprättats och ska godkännas.

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 upprättat förslag till Samverkansavtal mellan Skinnskattebergs
kommun och Polismyndigheten Region Mitt, lokalpolisområde Norra Västmanland
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§82 KS2019-475-l0l

Förordnande av säkerhetsskyddschef samt biträdande
säkerhetsskyddschef

1 Säkerhetsskyddsförordning (20 18:658) framgar att den som bedriver
säkerhetskänslig verksamhet skall utse en säkerhetsskyddschef som kontrolLerar att
verksamheten bedrivs i enlighet med säkerhetsskyddslagen samt nämnd förordning.
Kommunstyrelsen ska förordna en säkerhetsskyddschef samt biträdande
säkerhetsskyddschef.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5).

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

förordna Kenneth Johansson till säkerhetsskyddschef

att förordna Elias Lindbäck till biträdande sllkerhetsskyddschef

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 83 KS 2018-249-101

Revidering av delegationsordningen för kommunstyrelsén

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning avseende
Delegationsordning för myndighetsörenden enligt LSO (2003:778), FSO
(2003:789), LBE (2010:1011), FBE (2012:1075) m.fl är i behov av att revideras för
att bättre tjäna sitt syfte.. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 36. föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande
skola och förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen
(2010:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 51 enligt ledningsutskoltets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande
skola och förskola enligt skollagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen
(2010:1622)

Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 90, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande
Socialtjänst och äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 136
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-09-18, § 136, enligt ledningsutskottets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande
Socialtjänst och äldre- och handikappomsorgen

Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 153. föreslå kommunstyrelsen
att i P20- Andra delegat till KC. SCI motsvarande

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § Il
att i P20- Andra delegat till KC, SC/ motsvarande

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 83 forts.

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 kommunstyrelsen

fl anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden enligt LSO
(2003:778), FSO (2003:789), LBE (2010:1011), FBE (2012:1075) mil

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§84 KS2019-401-101

Reviderin av Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun

Kommunfullmäktige antog 2015-11-23, § 31 Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutude 2015-09-15, § 85, föreslå kommunfullmäktige
att anta rapporten “Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskattebergs kommun
2015”.

Ledningsutskottet beslutade 20 15-09-15, § 85, föreslå kommunstyrelsen
att en rappor ges årligen till kommunstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna
fortgår
alt förvaltningen upprättar krishanteringsplaner för samhälisviktiga verksamheter
att förvaltningen upprätlar interna rntiner gällande samverkan och kommunikation
vid en samhällsstörning
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en kommunal
drivmedel sdepä
att notera att förvaltningen utbildar samtliga med uppdraget ‘Tjänsteman i
beredskap” i enlighet med fastställd instruktion

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-06, § 110. enligt ledningsutskottets förslag
att en rapport ges årligen till kommunstyrelsen om hur arbetet med åtgärderna
fortgår
att förvaltningen upprättar krishanteringsplaneL- för samhällsviktiga verksamheter

förvaltningen upprättar interna rutiner gällande samverkan och kommunikation
vid en samhällsstörning
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en kommunal
drivmedelsdepå
att notera att förvaltningen utbildar samtliga med uppdraget “Tjänsteman i
beredskap” i enlighet med fastställd instruktion

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-06, § 110, enligt Ledningsutskottets förs’ag
med Aneth Arvidssons (s) tillägg, föreslå kommunfullmäktige

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 84 forts.

att anta rapporten “Risk- och sårbarhetsanalys för Skinnskatfebergs kommun
2015”

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-23. § 76
att anta rapporten “Risk- och sLirbarhetsanalys för Skinnskattebergs kommun
2015”

Beredskapssamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Helena Öling (5), Bo Öberg (M) och
Elisabeth Aberg (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 i dokumentet

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för
Skinnskattebergs kommun

J usterandes Utdragsbestyrkande
sign.



Ski n nskaebéf
ir’kommun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.! 03

§85 K52018-408-101

Medborgarundersökning 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, § 3 att bifalla Liberalernas,
Moderaternas och Centerpartiets gemensamma måldokument för Skinnskattebergs
kommun för åren 2019-2022. Enligt måldokumentet ska förvaltningen genomföra
en medborgarenkät 2019 och 2020. Kommunfullmäktige ska besluta om när en ny
medborgarundersökning skall genomföras. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12, § 108, enligt kommunstyrelsens
förslag
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets
gemensamma budgetforslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”

Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 2,
att alla gruppledare bjuds in till måldiskussioner den 6 februari kl. 13.00
att ett extra ledningsutskott planeras där målarbetet kan beredas för att sedan
besLutas av kommunstyrelsen den [9 februari

Ledningsutskottet beslutade 2019-02-19, § 22, föreslå kommunfullmäktige
kommunfullmäktige bifaLler Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets

gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-02-19, § 37, enligt ledningsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022

Kommunfullmäktige beslutade 20 19-03-1!, § 3 enligt kommunstyrelsens förslag
att bifalla Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets gemensamma
måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5) och Helena Öling (S).

Bo Öberg (M) yrkar bifall till förvaltningens forslag att föreslå kommunfuilmäktige
att uppdra åt förvaltningen att genomföra medborgarundersökningar 2020 och 2022.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 85 forts.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att uppdra åt förvaltningen at genomföra medborgarundersökningar 2020 och 2022

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 86 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
avfalishantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna
i 15 kap Miljöbalken. Förbundet ska dock inte besluta om renhållningstaxa.
Beslutet fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-01-30, § 7, föreslå kommunstyrelsen
att 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
att 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

Ewa Olsson Bergstedt (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller
beslut i ärendet. Roger Ingvarsson (S) tjänstgör som ersättare för Ewa Olsson
Bergstedt (SD).

Planeringsstrategen föredrar ärendet.

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

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

Justerandes Utdragsbestyrkande



Skinnskatebei
ixtt4commun

SammantradesprotokoU
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid. 106

§ 86 forts.

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

Roger Ingvarsson (S) enligt till förvaltningens förslag att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö
Kommunalförbund att gälla från 1januari 2010.

Elisabeth Åberg (L) avstår från att delta i beslutet.

Ordföranden ställer proposition Roger Ingvarssons (S) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö
Kommunalförbund att gälla från 1januari 2010 mot Bo Obergs (M) förslag att
föreslå kommunfullmäktige att avslå Avfallstaxa 2920 för VafabMiljö
Kommunalförbund och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Roger
Ingvarssons (S) förslag.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att godkänna Avfallstaxa 2020 för VafabMiljö Kommunaiförbund att gälla från 1
januari 2010

rtterandes Utdragsbestyrkande
sign.

Sk?
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskoitet 2019-05-22 Sid. 107

§ 87 KS 2019-309-101

Motion angående Skinnskattebergs kommun på webben

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Bo Öberg (M) och Staffan Strid
(M).

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-il, 17
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

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

Kommunchefen yttrar sig.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Helena Öling yrkar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Ordföranden ställer proposition på Helena Ölings (S) yrkande att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen mot Bo Obergs (M) yrkande att
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad och finner att
ledningsutskottet beslutar enligt Helena Olings (S) förslag.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att avslå motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

*



Skinnskatteb

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid. 108

§88 KS2019-308-101

Motion angående näringslivsråd i Skinnskattebers
kommun

En motion i rubricerat ärende har inkommit Anders Nordenbris (L).

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-11, 16
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Bo Öberg (M), Elisabeth Åberg (L),
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Helena Oling (8) och Roger Ingvarsson (8).

Bo Öberg yrkar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Elisabeth Åberg (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Bo Öbergs
(M) förslag.

Sammanträdet ajourneras [är överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Lena Lovén-Rolén (5) och Helena Öling (5) avstår från att delta i beslutet
med motiveringen att partiet vill diskutera en utveckling av dagens form av
näringslivsforum.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Skinnskattebt

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.109

§ 89 KS 2019-395-101

Ansökan om omfördelning av medel till kulturskolan

Förvaltningen har upprättat ett förslag till omfördelning av engångssatsningar från
Kvarnen i Uttersberg till kulturskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Helena
Öling(S), Bo Öberg (M) och Elisabeth Aberg (L).

Kommunchefen yttrar sig.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Helena Öling (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag att föreslå kommunstyrelsen att omfördela 200 000 kr från medel för
engångssatsningar 2019 från Kvarnen i Uttersberg till kulturskolan.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att omfördela 200 000 kr från medel för engångssatsningar 2019 från Kvarnen i
Uttersberg till kulturskolun

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.l 10

§90 KS2019-228-l0l

Hjärtstartare i kommunen- yttrande

Lena Lovén-Rolén (5) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet. Ett yttrande finns upprättat.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-03-20, § 45
att förvaltningen får i uppdrag att yttra sig om initiativet, inkLuderat exempelvis
behovet, placeringar, uLhildning, IVPA, information, kostnader och finansiering

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Helena
Öling (S), Roger Tngvarsson (5) och Bo Oberg (M)

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Helena Öling (5) yrkar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram förslag på platser i kommunen med hög tillgänglighet för medborgarna där
hjärtstartare kan placeras, samt specificera kostnader för inköp underhåll och
utbildning.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar föreslå kommunstyrelsen att tacka för
informationen, att lägga ärendet till handlingarna.

Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L) yrkar bifall till Ewa Olsson Bergstedts
(SD) förslag.

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.



Skinnskatt_ebéigs
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.1 11

§ 90 forts.

Ordföranden ställer proposition på Helena Öliig (S) yrkande att föieslå
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
platser i kommunen med hög tillgänglighet för medborgarna där
hjärtstartare kan placeras, samt specificera kostnader för inköp underhåll
och utbildning mot Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkande att föreslå
kommunstyrelsen att tacka för informationen, att lägga ärendet till
handlingarna och linner att ledningsutskottet beslutar enligt Ewa Olsson
Bergstedts (SD) förslag.

Lena Lovén-Rolén (S) och Helena Öling (S) reserverar sig till förmån för eget
förslag.

Ledningsutskottet beslutar rörslå kommunstyrelsen

att tacka för informationen

att lägga ärendet till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

4t



SkinnskatteIi€

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid.112

§91 KS2018.0491.101

Revidering Skinnskattebergs kommuns lönepolicy

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 45 att anta upprättad Lönepolicy.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 15-08-23, § 79, föreslå kommunfullmäktige
att ge förvaltningen i uppdrag att göra mindre redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil
att anta upprättad Lönepolicy

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12. § 107,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatieberg kommuns grafiska profil

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 107, enligt ledningsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättad Lönepolicy

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-09-03, § 45
att anta upprättad Lönepolicy

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 reviderad lönepolicy

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid. 113

§92 KS2018-249-101

Revidering av delegationsordningen för kommunstyreisen

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsens delegationsordning avseende
Delegationsordning persozzalärende,z samt Delegationsordning för allmänna
ärenden hr i behov av att revideras för att bättre tjäna sitt syfte. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
LedningsuLkottet 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
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen
(2010:1622)

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 51 enligt ledningsutskottets förslag
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden gällande
skola och förskola enligt skoLlagen och grundskoleförordningen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för fastighetsärenden
att fastställa delegationsordning för myndighetsärenden enligt Alkohollagen
(2010:1622)

Ledningsutskottet beslutade 20 18-08-29, § 90, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättad reviderad delegationsordning för myndighetsärenden rörande
Socialtjänst och äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 136
förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i dokumentet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-18, § 136, enligt ledningsutskottets förslag
act anta uppräctad reviderad deLegationsordning för myndighetsärenden rörande
Socialtjänst och äldre- och handikappomsorgen

Ledningsutskottet beslutade 2018-12-12, § 153, föreslå kommunstyrelsen
att i P20- Andra delegat till KG, SC/ motsvarande

Kommunstyrelsen 2019-01-15, § 11
att i P20- Andra delegat till KG, SC/ motsvarande

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Skinn,bt
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid.1 14

§ 92 forts.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Roléo (S).

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar t&eslå kommunstyrelsen

att anta upprättad reviderad delegationsordning för personaldrenden

att anta upprättad reviderad delegationsordning för allmänna ärenden

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.*w
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutkouet 2019-05-22 Sid. 115

§93 2019-478-101

Revidering av Arbetsordning för kommunstyrelsen- initiativ

Carina Sindor (L). Bo Öberg (M) och Elisabeth Åberg (L) har inkommit med ett
initiativ i rubricerat ärende. Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen g bifalla till initiativet.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Helena Öling (5) yrkar föreslå kommunstyrelsen att avslå initiativet.

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

Ordföranden ställer proposition på Helena Öllng (S) yrkande att föreslå
kommunstyrelsen att avslå initiativet mot Bo Obergs (M) yrkande att föreslå
kommunstyrelsen att bifalla initiativet och finner att ledningsutskottet
beslutar enligt Bo Obergs (M) förslag.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifaLla initiativet



Skinnskttebg
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid.1 16

§94 2019-456-101

Rutiner för att väcka ärenden- initiativ

Carina Sändor (L) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.
Kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.

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

Elisabeth Åberg yrkar att ärendet bordläggs i väntan på planerad utbiLdning för
förtroendevalda som är planerad till den 10juni

Ordföranden ställer proposition på Bo Öbergs (M) yrkande att föreslå
kommunstyrelsen aft bifalla initiativet mot Elisabeth Abergs (L) yrkande att
ärendet hordläggs i väntan på planerad utbildning för rårtrndevalda som
är planerad till den 10juni och finner att ledningsutskottet beslutar enligt
Elisabeth Abergs (L) förslag.

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

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

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet bordläggs i väntan på planerad utbildning för förtroendevalda som är
planerad till den 10juni

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.1l7

§ 95

Framtida ymnasieskoIa- diskussion

Ledningsutskottet diskuterar en framtida gymnasieskola.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Elisabeth Åberg (L) och Ewa Olsson
Bergstedt (SD).

ELisabeth Åberg (L) yrkar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag
att undersöka vilka konsekvenser en upplösning av NVU skulle ha för
Skinnskattebergs kommun och hur processen går till.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Elisabeth Åbergs (L) förslag.

Kommunchefen yttrar sig.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka konsekvenser en upplösning av
NVU skulle ha för Skinnskattebergs kommun och hur processen går till

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.e
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SammantradesprotokoU
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.l 18

§ 96 KS 2019-482-027

Kommunal Norra Västmanland, avtal om
kompetensutveckling

Företrädare för Kommunal Norra Västmanland har kontaktat förvaltningen
beträffande ett avtal om kompetensutveckling från år 2000. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att tillföra 65 tkr till nuvarande kapital till fonden för kompetensutveckling för
medlemmar i SKAF

j finansiering sker via utvecklingsmedel

att uppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om 199 tkr, samt tillfört
belopp om 65 tkr

att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till reviderat avtal om
kompetensutveckling som anger tydliga riktlinjer för hur och på vilka nivåer
utdelning frän fonden skall ske

Sammanträdet ajourneras 12:30 för lunch och budgetberedning.

Sammanträdet återupptas kl. 14:15.

Justerandes Utdragsbestyrkande
si
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.119

§ 97

Personalfrågor — informatioh

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

Personaichefen informerar om feriejobb. Skinnskattebergs kommun kan erbjuda
41 platser i år samt 1 feriekoordinator.

Lönerevisionen för vårdförbundet är färdigt.

Den erbjudna VA-chefen har tackat nej. Ny rekrytering är startad.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Bo Öberg (M), Helena Öling (S),
Elisabeth Åberg (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå 1111 beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att tacka för informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

t
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-- Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid.! 20

§ 98 KS 2019-479-020

Tecknande a, lokalt kollekthsavtal — samråd

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden, nr P2, ska
personalchefen besluta om tecknande av lokalt koilektivavtal efter samråd med KC
och KSIu.

Personalchefen presenterar sitt förslag till beslut samt framför sina motiv för detta.

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

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

Ledningsutskottet beslutar

au samråd har skett i enighet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-05-22 Sid. 121

§ 99 KS 20 19-480-020

Anställning — samråd

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden, nr P8, ska
kommunchefen besluta om anställning av PCIEC/SC efter samråd med KSlu.

Kommunchefen presenterar sitt förslag till beslut samt framför sina motiv för
detta.

Nuvarande förvaltningschef för miljö- och bygg har en provanställning som löper
ut och KC har röravsikt att erbjuda henne en tillsvidareanställning.

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

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

Ledningsutskottet beslutar

att samråd skett i enighet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid. 122

§ 100 KS 2019-481-020

Personalärende — samråd

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden, nr P24, ska KSIu
besluta om personalärenden för enskilda anställda när kostanden överstiger 10
prisbasbelopp, efter samråd med KC.

Kommunchefen presenterar sitt förslag till beslut samt framför sina motiv för
detta.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Helena Öling (S). Bo Öberg (M), Ewa
Olsson Bergstedt (SD) och Elisabeth Aberg (L).

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

Ledningsutskottet beslutar

att samråd skett i enighet

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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!Xkommun
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid. 123

§ 101

Förberedelse, denomförande 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 Samrådsgruppcn för Finska Förvaltningsområdet
och Region Västmanlands Samverkansgrupper ska i ärenden där budget,
verksamhetsplan, mål samt tidigare besLut ej ger vägledning inhämta
Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från respektive utskott.

Sam rådsorgan
Sarnrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet — Ledningsutskottet
Region Västmanlands Samverkansgrupp Kultur och Idrott - Ledningsutskottet

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

risterandes Utdragsbestyrkande
sign.

t
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-05-22 Sid. 124

§ 102

Åktuell information från kommurichefen

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

Kommunchefen informerar om användningen av tilldelade utvecklingsmedel för
organisationsutveckling, hur förvaltningen ska arbeta med resultatet av
revisorernas granskning av kommunens bilar och arbetet med ett yttrande kring av
Regional utvecklingsstrategi.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (5), Elisabeth Åberg (L), Ewa Oisson
Bergstedt (SD), Bo Oberg (M) och Helena Oling (5).

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

Ledningsutskottet beslutar

att tacka för informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 103

Personuppgiftsincidenter — infornation

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta
personuppgiftsincidenter.

Inga personuppgiftsincidenter rapporteras vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 104

Övriga rapporter

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

Inga rapporter lämnas vid dagen sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

tt



Skinnsel9
Iommun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottel 2019-05-22 Sid. 127

§ 105

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 106

Övriga frågor

Bo Öberg (M) ställer en fråga om posthanteringen kring kallelser.

Lena Lovén-Rolén (5) ställer en fråga om Migrationsverkets nedlUggning av
boende i Lindesberg.

Lena Lovén-Rolén (5), kommunsekreteraren och kommunchefen svarar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.


