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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-08-28 Sid. 134

Plats och tid Stora samrnanträdesrummet, Kommunhuset den 28 augusti 2019
kl. 08:30- 11:40

Beslutande Lena Lovén Rolén (S), ordförande
Helena Oling (5). vice ordförande
Carina Såndor (L)
Elisabeth Åberg (L), § 110—126
Ewa Olsson Bergstedt (SD). ej § 120 pga. jäv

Övriga deltagare Roger lngvarsson (S), ej tjänstg. ers. § 110-119, § 121—134, § 136
tjllnstg. ers. § 120, § 135,
Bo Oberg (M), ej tjänsig. cr5. § 110—126, tjänstgörande ers. § 127—136
Elias Lindbäck, beredskapssamordnare § 117
Johan Onbo, IT-strateg § 117
Anna Charlier. personalchef § 110—114
Marie Tollefsen Markström, kommunchef
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera: Carina Såndor (L) och Helena Öling (5)

Plats och tid Kommunkontoret den 3september2019 kl. 16:30

Underskrifter:

Sekreterare (4)
Paragrafer

Ordförande %%_9_%•__

§ 110-136

Le LovénR lén(S)

Justerande .%a.fl(¼t
Carina Sdndor (L) § 110—134. § 136 Helena Oling (S) 135

Delegationsbeslut: § 112 Tecknande av LokaLt kotlektivavtal — Räddningstjänst i beredskap
(RiB 19)— samråd, Delegationsnummer P2
§ 113 Tecknande av lokalt kollektivavtal - vårdförbundet 2019 —samråd,
Delegationsnummer P2
§ 1 L4 Tecknande av lokalt kollektivavtal - krisberedskap, Kommunal —

samråd, Delegationsnummer P2
§ 122 Remiss regional utvecklingsstrategi, delegationsnummer A 20

‘ Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.



SkinnskttebF
-axLalkommun

Sammantradesprotokoll
Korn munstyrelsen
Ledningsutskottet 2019-08-28 Sid. 135

§ 110

Ändring i föredragningslista

Ledningsutskottet beslutar

att lägga till ärende Samordning avgngsersärtning som ny punkt 26 1
dagordningen.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ iII

Personalfrågor — information

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

Personalchefen informerar personalutskottet om allmänna personalärenden och
pågående och kommande rekryteringar.

Personalchefen informerar personalutskottet om att Poolia ansvarar för rekrytering
av sektorchef Teknik och service och sektorchef Vård och omsorg.

Personaichefen informerar personalutskottet om att en tillförordnad extern chef
för Vård och omsorg är tillsatt under rekryteringstiden och startar sitt uppdrag
2019-09-02.

Personaichefen informerar personalutskottet om att samtal kring en centra)
bemanningsenhet har pågått under en tid och slutsatsen är att verksamheterna inte
ser något behov av detta. Om behov uppstår i framtiden kan diskussioner
återupptas.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (Sj, Bo Öberg (M), Carina Såndor (L).

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.

!L1ägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 112 KS 2019-744-020

Tecknande av lokalt kollektivavtal — Räddningstjänst i
beredskap (RiB 19) - samråd

EnLigt kommunstyrelsens delegationsordning för personatärenden, nr P2, ska
personalchefen besluta om tecknande av lokalt kollektivavtal efter samråd med KC
och KSIu.

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

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

Personalutskottet beslutar

samråd har skett i enighet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 113 KS2019-742-020

Tecknande av lokalt kollektivavtal — vårdförbundet - samråd

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

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

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Helena Öling (8). Bo Öberg (M) och
Carina Sändor (L).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

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

Personalutskottet beslutar

att samråd har skett i enighet.

‘j Justerandes Utdragsbestyrkande
L sign.

Gbt
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§ 114 KS 2019-743-020

Tecknande av lokalt kollektivavtal — krisberedskap,
Kommunal - samråd

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för personalärenden. nr P2, ska
personalchefen besluta om tecknande av lokalt kollektivavtal 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 (S). Helena Öling (S) och Bo Öberg (M).

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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§ 115 KS2017-1122-l01

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 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 bredbandssarnordnare arbetat hårt för att
väcka intresse och svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse
över bredbandsutbyggnaden i Skinnskauebergs kommun finns upprättad.

De stycken som är rödmarkerade i tjänsteskrivelsen är det som har tillkommit
sedan ärendet behandlades senasL i ledningsutskotlet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Il, § 127 enligt ledningsutskottets förslag
att godkänna informationen
att [Ligga informationen till handlingarna

Bredbandssamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (Sj, Carina Sdndor (L) 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 till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 116 KS2019-667-10l

Revidering av övergripande mål för Skinnskattebergs
kommun för åren 201 9—2022

För att säkerställa måluppfyllelse och uppföljning krävs en förståelse av målen
inom alla nivåer i förvaltningen. Varje enskild medarbetare skall känna till målen
och förstå sin roll i arbetet med måluppfyllelse. För att göra detta möjligt har
kommunchefens ledningsgrupp arbetat med att tolka, sortera och förtydliga det
beslutade dokumentet. En tjänsteskrivelse finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12, § 108, enligt kommunstyrelsens
förslag

godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”

Ledningsutskottet beslutade 2019-01-30, § 2,
alla gruppledare bjuds in till måldiskussioner den 6 februari kl. 13.00

att ett extra ledningsuiskott planeras där målarbetet kan beredas för att sedan
beslutas av kommunstyrelsen den 19 februari

Ledningsutskottet beslutade 2019-02-19, § 22, föreslå kommunfullmäktige
att kommunfullmäktige bifaller Liberalernas, Moderaternas och Centerpartiets
gemensamma måldokument för Skinnskattebergs kommun för åren 2019—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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11, § 3 att bifalla Liberalernas,
Moderaternas och Centerpartiets gemensamma måldokument för Skinnskattebergs
kommun för åren 20 19—2022

Justerandes
1

Utdragsbestyrkande
sign.

C!L
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§ 116 forts.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S), Helena Öling (S). Carina Smdor (L),
Ewa Olsson Bergstedt (SD) och Bo Oberg (M).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Sammanträdet ajourneras för överläggning

Sammanträdet återupptas

Carina Såndor (L) yrkar förslå kommunfullmäktige att bifalla det kompletterande
måldokumentet, fl kommunstyrelsen gör en årlig avstämning med återkommande
uppföljning och nya etappmål, samt att måldokumentet inkluderar allt material
dvs, det ursprungliga samt det kompletterande måldokumentet.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att bifalla det kompletterande måldokumentet.

att kommunstyrelsen gör en årlig avstämning med återkommande uppföljning och
nya etappmål.

att måldokumentet inkluderar allt material dvs, det ursprungliga samt det
kompletterande måldokumentet.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ i 17 Dnr KS 2019-4; 1-007

Svar på granskning av informationssäkerhet

Skinnskattebergs kommuns revisorer har genomfört en granskning av
informationssäkerheten inom förvaltningen. Revisionen önskar att
kommunstyrelsen inkommer med skriftligt yttrande över bifogad granskning
senast den 27 augusti år 2019. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

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

IT-strategen yttrar sig i ärendet.

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 avge svar enligt upprättat yttrande.
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§ 118 KS2019-686-101

Reglemente för Näringslivsråd

Kommunfullrnäktige beslutade i budgeten 20 19-05-14, § 33 att inrätta ett
Näringslivsråd och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd med politisk
representation. Medel för arvoden tas inom driftram. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättid.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 19-05-14, § 33 att anta Liberalernas och
Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor.

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

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Carina Såndor (L) yrkar förslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till
reglemente för Näringslivsråd.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar bifall till Carina Saindors (L) yrkande.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till reglemente för Näringslivsråd.

Justerandes Utdragsbestyrkande
‘ sign.

L
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§ 119 KS 2019-687-10!

Reglemente för Kommunalt Pensionärs- och handikappråd

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten 219-05- 14, § 33 att inrätta ett
Näringslivsråd och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd med politisk
representation. Medel för arvoden tas inom driftram. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige besLutade 20 19-05-14, § 33 att anta Liberalernas och
Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för är 2019
uppgående till 5 500 000 kronor.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S).

Lena Lovén Rolén (S) yrkar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag
till reglemenwt för Kommunalt Pensionärs- och handikappråd.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till reglemente för Kommunalt Pensionärs- och
handikappräd.

Justerandes Ltdragsbestyrkande
sign.

c,



Ski n r,aLergs
5Lkommun

Sammantradesprotokoil
Kommunstyrelsen
Ledningsutskottet 20 19-08-28 Sid. 146

§ 120 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
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 2019-01-30, § 7, föreslå kommunstyrelsen
att avge följande svar: gg 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

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

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-06-1 1 § J40
gLärendet återremitteras till ledningsutskottet för ytterligare beredning med
motiveringen att ärendet inte är tillräckligt berett och att omvärldsanalys saknas.

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

‘
Justerandes

L

Utdragsbestyrkande
i sign.
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§ 120 forts.

Roger lngvarsson (S) träder in som tjänstgörande ersättare.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Roger Ingvarsson (5), Helena Öling
(5). Elisabeth Åberg (L), Carina Sindor (L) och Bo Öberg (Si).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Roger lngvarsson (5) yrkar förslå g ärendet tas upp på nästa sammanträde med
ledningsutskottet i avvaktan på beslut i KAK och Fagersta kommun.

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

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet tas upp på nästa sammanträde med ledningsutskottet i avvaktan på
beslut i KAK och Fagersta kommun.

Justerandes Utdrugsbestyrkande
sign.
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§ 121 KS 2019-541-101

Risk- och väsentlighetsanalys för år 2019 samt förslag till
interkontroliplan år 2019

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag och
underlag att presenteras vid dagens sammanträde. En tjänsteskrivelse finns
upprättad i ärendet.

Tidigare beslut i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-22, § 79 föreslå kommunstyrelsen
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och ett underlag att presentera
vid ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Il, § 133 enligt ledningsutskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag och ett underlag att presentera
vid ledningsutskottets ordinarie sammanträde i augusti.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (S). Roger lngvarsson (5), Carina Sindor
(L) och Helena Öling (5).

Carina Sindor (L) yrkar föreslå kommunstyrelsen jj anta upprättat förslag till
internkontrollplan för 2019, att anta upprättat förslag till risk- och
väsentlighetsanalys för 2019. jj uppdra till förvaltningen att anordna
utbildningsdag för förtroendevalda under höstterminen 2019, att uppdra åt
förvaltningen att årligen anordna workshop för förtroendevalda där framtagande
av årlig risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan ingår, baserat på
uppföljning av bland annat mål, risker, revisionsgranskningar etc. g uppdra åt
förvaltningen att ta fram förslag på reviderat reglemente för intern kontroll.

Helena Öling (5), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Elisabeth Åberg (L) och Lena
Lovén Rolén (5) yrkar bifall till Carina Sindors (L) förslag.

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

1 Justerandes
r

Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 12! fons.

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunstyrelsen

att anta upprättat förslag till internkontrollplan för 2019.

att anta upprättat förslag till risk- och väsentlighetsanalys för 2019.

att uppdra till förvaltningen att anordna utbildningsdag för förtroendevalda under
höstterminen 2019.

att uppdra åt förvaltningen att årligen anordna workshop för förtroendevalda där
framtagande av årlig risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan ingår,
baserat på uppföljning av bland annat mU, risker, revisionsgranskningar etc.

att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på reviderat reglemente för intern
kontroll.
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§ 122 KS 2019-433-106

Remiss regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län

Region Västmanland önskar synpunkter på den föreslagna strategin, Regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanland. En tjänsteskrivelse finns upprättad i
ärendet.

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

Carina Saindor (L) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella
ändringar i yttrandet, att avge svar enligt upprättat yttrande.

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 yttrandet.

g avge svar enligt upprättat yttrande.

‘ Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 123 K52019-562-008

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020 från
Brottsofferjouren Västmanland

En ansökan om verksamhetsstöd för år 2020 har inkommit från Brottsofferjouren
Västmanland. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M). Roger Ingvarsson (S)
och Ewa OLsson Bergstedt (SD).

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

Lena Lovén Rolén yrkar föresLå kommunstyreLsen att bifalta ansökan om
verksamhetshidrag med 26 574 kronor till Brottsofferjouren Västmanland för år
2020, att finansiering sker inom ram.

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyreisen

att bifalla ansökan om verksamhetsbidrag med 26 574 kronor till Brottsofferjouren
Västmanland för år 2020.

finansiering sker inom ram.

Justerandes 1 Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 124 KS 20 19-696-870

Övertagande av Ebba Brahes Iusthus

Ett önskemål från ägarna har inkommit till kommunen om att kommunen övertar
Ebba Brahes lusthus. En tjänsteskrivelse finns upprältad i ärendet.

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

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar föreslå kommunfullmäktige att köpa Ebba Brahes
!usthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet, köpeskillingen ska!!
utgöra en krona samt kostnad för avstyckning. att finansieringen skall ske genom att
omfördela medel från engångssalsningar, “Projektledare digitalisering” i 2019
års budget till kostnader för köp och avstyckning av Ebba Brahes lusthus, att
driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulturmiljövård, att
kommunstyrelsen delegeras mandat alt genomföra köpet i enlighet med
ovanstående att satser.

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

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunfullmäktige

att köpa Ebba Brahes lusthus när en avstyckning har verkställts av Lantmäteriet.

att köpeskillingen skall utgöra en krona samt kostnad för avstyckning.

att finansieringen skall ske genom att omfördela medel från engångssatsningar.

“Projekttedare digitalisering” i 2019 års budget, liii kostnader för köp och
avstyckning av Ebba Brahes lusthus.

driftskostnader ska tas inom ram för kommunens anslag för kulwrmiljövård.

alt kommunstyrelsen delegeras mandat att genomföra köpet i enlighet med
ovanstående att satser.

Justerandes
1

Utdragsbestyrkande
Si2fl.
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§ 125 KS 2018-482-027

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.

Tidigare behandling av Lirendet
Ledningsutskottet beslutade 2019-05-22, § 96 föreslå kommunstyrelsen
att tillföra 65 tkr till nuvarande kapital till fonden för kompetensutveckling för
medlemmar i SKAF
att finansiering sker via utvecklingsmedel
att uppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om 199 1kr. samt tillfört
belopp om 65 tkr

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

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Il § 158
att remittera ärendet till förvaltningen för ytterligare upplysningar. En
tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

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

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Helena Öling (5) yrkar förslå kommunstyrelsen att tillföra 65 tkr till nuvarande
kapital på balansen, att uppdra åt förvaltningen att fondera nuvarande belopp om
199 tkr, samt tillfört belopp om 65 tkr, att finansiering sker via utvecklingsmedel,
att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till reviderat avtal om
kompetensutveckling inom SKAF:s avtalsområde som anger tydliga riktlinjer för
hur och på vilka nivåer utdelning från fonden skall ske.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 125 forts.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

tillföra 65 (kr till nuvarande kapital på balansen.

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

finansiering sker via utvecklingsmedel.

att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till reviderat avtal om
kompetensutveckling inom SKAF:s avtalsområde som anger tydliga riktlinjer för
hur och på vilka nivåer utdelning från fonden skall ske.

.Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

L
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§ 126 KS 2019-456-101

Rutiner för att väcka ärenden - initiativ

Carina Sdndor (L) har inkommit med ett initiativ i rubricerat ärende.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 19-05-23, § 94,
att bordlägga ärendet i väntan på planerad utbildning för förtroendevalda som är
planerad till den 10juni.

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

Carina yrkar Föreslå kommunstyrelsen bifalla initiativet.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla initiativet.

Sammanträdet ajourneras för paus

Sammanträdet återupptas

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

i
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§ 127 KS 2019-542-106

Framtida gymnasieskola

Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka konsekvenser för Skinnskattehergs
kommun vid upplösning av NVU. En tjänsteskrivelse finns upprätrad i ärendet.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-Il § 147 att ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka vilka konsekvenser en upplösning av NVLT skulle ha för
Skinnskattebergs kommun och hur processen går tilL.

Kommunchefen föredrar ärendet.

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

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

En allmän diskussion sker.

Bo Öberg (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen att lägga informationen till
handlingarna.

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

Ledningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handLingarna.

‘
Justerandes Utdragsbestyrkande
sion 1
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§128 KS 2019-733-042

Information ändrad verkställighet i budget

Förvaltningen önskar informera kommunstyrelsen om ändrad verkställighet i
budget. En tjänsteskrivelse finns upprättad i ärendet.

Kommunchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Rolén (5), Bo Öberg (M), Carina Sindor (L) och
Roger Ingvarsson (S).

Kommunchefen yttrar sig i ärendet.

Lena Lovén Rolén (5) yrkar föreslå kommunstyrelsen att lägga informationen till
handlingarna.

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
: sign.
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§ 129 KS 2019-86-101

Former för regional samverkan i Västmanland

Region Västmanland har 20 19-06-20 inkommit med en skrivelse där Regionen
önskar kommunens godkännande av nuvarande kostnadsnivå samt att denna räknas
upp med LPIK (Landstingsprisindex) varje år under perioden 2020—2022. Region
Västmanland önskar ett formellt besked senast 19 september (förvaltningen fick
uppskov med datumet från l5:de tilL 19:de september). En tjänseskriveLse i ärendet
finns upprättad.

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

Kommunchefen yttrar sig.

Carina Sändor (L) yrkar föreslå kommunstyrelsen lämna upprättat förslag till
yttrande som formellt besked till Region Västmanland.

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

Ledningsutskottet beslutar röreslå kommunstyreLsen

jj lämna upprättat förslag till yttrande som formellt besked till Region
Västmanland.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 130

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

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

Förtroendevalda representanter i Sarnrådsgruppen 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.

Sani rådsorgan
Samrådsgwppen 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, Aterrapporteringen
ska innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 131

Aktuell information från kommunchefen

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

Kommunchefen delger sina tankar om sitt första år som kommunchef.

Kommunchefen informerar om brand, inbrott och skadegörelse vid skolan och
Sture under sommaren och ledningsgruppens deltagande i en konferens om
tillitsbaserad styrning i Gislaved.

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

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

Ledningsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

ct
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§ 132

Sammanträdesprotokoll

20 19-08-28 S id. 161

Personuppgiftsincidenter — information

Kommunchefen informerar ledningsutskottet om upptäckta
pe rsonuppgiftsi nc identer.

Inga personuppgiftsincidenter rapporteras vid dagens sammanträde.
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§ 133

Övriga rapporter

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

Helena Oling (S) rapporterar från ett möte med Arbetsförmedlingen
20 19-08-20. Inbjudna var kommunairåden och kommuncheferna i Norberg,
Fagersta och Skinnskatteberg. Uppföljningsmöte kommer att ske 20 19-09-16.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 131

Delgivningar

2019-06-19
Statistikmyndigheten SCB
Inbjudan till dernokratidagen den 27 september 2019

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

Ledningsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 135 KS 20 19-752-020

Samordning avgångsersällning

En!igt PFB, § 10 mom. 4, skal! förtroendevald !ämna uppgifter om
inkomstförhål!anden som kan påverka avgångsersättningen. En skrive!se har
inkommit från Carina Sdndor (L) om ändrade inkomstförhål!anden.

Carina Sindor (L) anmä!erjäv och deltar inte i hand!äggning e!!er beslut i ärendet.

Roger lngvarsson (5) träder in som ersättare i ärendet.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén Ro!én (5).

Ordföranden ställer frågan om ledningsutskottet är redo att gå tu! beslut och
linner frågan med ja besvarad.

Ledningsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att verkstä!la samordningen enligt “Bestämmelser om
avgångsersättning”, § 2 mom. 3, i reg!ementet för PBF ( lO mom, 3).

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 136

Ovriga frågor

Inga övriga frågor ställdes vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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