
AU37

miljöportiet de gröno

Miljöpartiet de gröna i Köping

Org.nr. 878500-6027

Till Köpings Kommun

Kommunstyrelsen

Ansökan om sk avtraopninssstöd sällande partistödet

Härmed hemställer Miljöpartiet de gröna i Köping om partistöd 2019 enligt kommunallagen.

SFS nr:2OL7:725 4 kap. Förtroendevalda

Partistöd

29 S Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att

stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd)'

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska

personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är

fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock

endast under ett år efter det att representationen upphörde.

Miljöpartiet de gröna i Köping avser att under den kommande mandatperioden följa och bevaka

politiken i Köping anordna interna utbildningar, delta i lokala aktiviteter avseende Val till EU-

parlamentet 2019 samt förbereda inför allmänna val, såvälvalet 2022 som eventuella extraval.

Vi ansöker om bidrag 2019 motsvarande 2 mandats representation i fullmäktige.

Köping den 18 december 20L8

M

6rt-
Thomas Wihman, kassör (enligt uppdrag)
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Gemensamma överförmyndarnämnden
Köping, Arboga och Kungsör
Martin Drugge, Gruppledare/jurist
0221-259 43
martin.drugge@koping.se
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Datum

20r8-t2-12
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Kommunstyrelserna für

Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun

Underrättelse om beräknat underskott för gemensamma
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
Gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör har till
2018-12-06 ett underskott mot helårsbudgeten om 1 433 tkr. Fram till årets slut
beråiknar nämnden att få int¿ikter om 236 tkr fran fakturering av kommunerna samt
intäkter om 60 tkr från återsökning av arvodeskostnader fran socialtjåinsten.
Nämnden beräknar även en lönekostnad om 185 tkr fram till årets slut. Totalt
beräknas nämnden ha ett underskott om cirka l322tkr mot årsbudgeten. Av
nämndens beräknade underskott utgörs cirka tre fiärdedelar av nåimndens
kostnader ftir arvoden till gode män och fürvaltare. Nämnden vill med denna
skrivelse avisera det beräknade underskottet ftir kommunerna i samarbetet.

Det beräknade underskottet om I 322 tkr utgörs av ökade arvodeskostnader für
gode män och ftirvaltare samt ökade kostnader ftir överfürmyndarkansliet.
Underskottet är ftirdelat om 968 tkr für nåimndens kostnader ftir gode män och
ftirvaltare och 354 tkr fiir överfürmyndarkansliets administrativa kostnader.

Årsbudgeten för nämndens kostnader tör gode män och 1örvaltare uppgår till
I 980 tkr och det beråiknade utfallet uppgår till2 948 tkr. Nämnden har även
ftiregående år haft kraftiga awikelser gentemot budget ftir kostnader für gode
män och ftirvaltare. Nämnden har år 2017 uppvisat ett underskott gentemot budget
om I 791 tkr och åtr 2016 ett underskott om 667 tkr. Nämndens kostnader för
arvoden till gode måin och fürvaltare beräknas i framtiden öka ytterligare genom
att det genomsnittliga uppdraget som god man/fürvaltare svårighetsgrad ökar
samtidigt som uppdragen där kommunen betalar arvodet till god mar/fürvaltare
utgör den större delen av alla nya ärenden.

Ärsbudgeten ftir överfürmyndarkansliets administrativa kostnader uppgar till377
tkr och det beräknade utfallet uppgår till731 tkr. Överftirmyndarkansliet har
under året behövt fl¡ta verksamheten till nya större lokaler vilket medfilrt
kostnader ft)r högre hyra, lokalvård, iordningställande av arkivrum, inköp av
kontorsmöbler och inredning m.m. Huvuddelen av under-skottet ftjr
överftirmyndarkansliets administrativa verksamhet härrör till fl ytten av
överftirmyndarkansliet till nya lokaler.

Daniel Holmvin
Tf. kanslichef

Postadress
KÖpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
0221-250 00

Fax
0221-259 36

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
overformyndarnamnden@koping.se

Org. nr
212000-2114Nibblesbackevägen 9 D





Motion Upprustning av Hagens IP

Aug/i
Köping 2018-11-14

KöPrNcs ror¿rcuñ
Stadskansl itr

2018 -11- 2 6
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Hagens IP är Kommunens idrottsplats och har ett stort behov av renovering och
uppdatering. Hagens IP används av förskolor, Skola F-9, privatpersoner, föreningar,
PRO m fl.

Idag finns det på Hagens IP en ishockeyrink med sarg och avbytarbås med
renoveringsbehov, dåliga omklädningsrum och en ej fullstor grusplan. Idrottsplatsen
har ett staket runt planen, som delvis saknas och är trasigt. Det finns även ett
löparspår på 1,7km som saknar el-belysning. Men det finns ett nyinstallerat utegym
med bra belysning. Hagens IP används flitigt på vinter och sommar av skola och
motionärer.

Centerpartiet föreslår att Köpings kommunfullmäktige beslutar

Att befintlig utrustning på Hagens IP snarast rustas upp.

Att utreda möjligheten att komplettera nuvarande motionsspår med en längre slinga.

Att utreda möjligheten att komplettera löparspåret med el-belysning.

Att tillsammans med tex skola, förskolor, föreningar, boende i Kolsva utreda framtida
behov på idrottsplatsen i Kolsva.

Bernt Bergsten

Ledamot fullmäktige C

N¡[RODtAD
P0t¡Til(

Centerpa et
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Förslag att inrätta ett parlamentariskt organ i Köpings kommun med uppgift att diskutera

demokratifrågor och andra för kommunen strategiskt viktiga frågor för att få med ytterligare

synpunkterinnanettärendeärfärdigberettförbeslut.

En tänkt demokratiberedning/utskott kan se ut enl foljande:

Beredningen/utskottet bör bestå av en företrädare per parti som finns representerade i

kommunfutlmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. Kommunstyrelsens ordförande

är tillika ordfö ran de i demokratibered n i n g en/utskottet.

Utgöra kommunens förtroendemannakommitté med uppdrag att vid behov föreslå

förändringar av den politisk organisationen och ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda

Ansva ra fö r förtroend eman n ao rg a n isationen s utbildn in g si nsatse r

Få information och kunna ge ,,inpuf, vid behandring av strategiskt viktiga frågor som tex är

under utredning ochleller beredning

Köping 20181115
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Motion
Köpings kommun har under ett antal år satsat pengar på att upprusta lekparker

runt om i kommunen. Det har bl.a. skett med fondpengar och med stöd från

andra aktörer.

I Köpings kommun finns nu ett antal fina, säkra och anpassade lekplatser för
barn och deras föräldrar. Lekplatser som även nyttjas av förskolor.

I Kolsva har ett antal lekplatser rustats och utrustats med nya lekredskap. Dock

finns områden i orten som fortfarande saknar bra lekmöjligheter. Ett sådant är

Ålunda. Ålundavägen är en gata med äldre enfamiljshus. Ett område som nu

börjar bebos av familjer med yngre barn. Vid gatan finns ett område som

tidigare var lekplats men där redskapen tagits bort på grund av ålder. ldag finns

en avstängd dusch kvar. En trevlig lekplats skulle bli ett lyft för området och

innebära en möjlighet för barnen, föräldrarna och andra att stanna på området
för lek. ldag måste de ta sig till andra områden på orten.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

- att Köpings komrnun satsar på en upprustad lekplats vid Ålunda i Kolsva

- att lekplatsen ska innehålla lekmöjligheter för alla.

- att satsningen gärna kan ske tillsammans med lokala företag på orten

Köping 2018-11-13

Anne Tjernberg Christian Nålberg
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Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida,

Perso

elefon dagtid

Förs et i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, WW)y.kSËlnS-Aç
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

. i ili.

n Jag godkanner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

^uPrilgs 
Kuf f rf ilufl

Kommunfullmâktige
731 85 KÖping

I Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

+

Ó.
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Utöka flexlinjen(med bussen) till Munktorp, äldreboendet Sorbygården och kyrkan blandannat och gärna fler platser

Skulle vara bra med bussen när många har rollator som är väldigt lätt att ta sig ur och i bussen
Många orkar inte gå så långt som hållplatsen där bussen till Vås stannar
Jag tror säkert att många skulle använda sig av den.
Jag har själv anhöriga både på Sorbygården och kyrkogården och många fler som säkert skulle bli glada om flexbussen gick

så man kunde anvånda sig av den. Det är inte många som har tillgång till bil och körkort
Flexbussen i Köping är toppen den använder- jag mycket TACK för den

Postadress
KÖp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221,250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Personuppgiftema i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dalaregisler onl¡gt dataskyddsförordningen.
För ytterligare informalion se Köpings kommuns hemsida.

Personu

ikorthet

ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarfÖrslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därfÖr godkänna om vi får publicera ditt fÖr- och efrernamn i samband med fÖrslaget, Övriga adressuppgifter
publicæras inte.
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Karlsson
I Fömamn

lSven olof

Lokalisera MiljÖförvaltningen till Kolsva.
Lämplig fastighet är f d Kommunhuset.

Då hela kommunen ska leva, och lämplig plats för etablering av Miljö och Hälsa undersöks och utreds i den nya Organisationen
som KF beslutat, ser vi det som en möjlighet att använda de lokaler som rimligtvis bl¡r över då forvaltningsorganisationen
och Kolsva Kommundelsorganisation läggs ned.
Lokalerna bör efter viss anpassning, räcka for de drygt 15 talet personer som idag arbetar på miljökontoret.
Det finns parkeringsplatser, matställen, butiker i närheten, och det som behövs för att driva en viktig verksamhet i lokalerna.
Allm¿inna kommunikationer finns och fungerar vä|.
Medarbetarna får en bra och modern arbetsplats itrevlig och anrik Kolsvamiljö.

Till sist, om en sammanslagning av miljöorganisationerna i KAK området diskuteras kan det var rätt att lokalisera förvaltningen
på "neutral mark'och då passar en etablering i Kolsva bra.

Med dagens it-samhälle kan medarbetama även i stor utsträckning arbeta från hemmet, eller från mindre administrativa
i de tre tätorterna, medan fÖrvaltningens centrum blir i Kolsva.

E Jag godkänner att mitt fÖr- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

E .lag godkänner inte att fÖr- och efternamn publiceras på
KÖpings kommuns hemsida

13-11-2019 -"
Datum

/,
Namnförtydligende

Sven Olof Karlsson

Postedress
Köpings
731 85

kommun
Köping

Besäksâdress
Rådhuset
Stora Torget

Tolefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 99'l-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Delegationsförteckning decemb er 2018 stadsarkitektkontoret
Förteckning över beslut som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den '13 maj 2005 om delegation till ledamot eller tjänsteman. Besluten är fattade av markchefen

på markavdelningen efter vidaredelegation

Beslut from:2018-12-01
tom: 2018-12-31

Ärende Objekt
MEX-Markärenden
BYGG 2018-000691 DISKUSEN 7

2018-12-06 DISKUSGATAN 19

Friköp av tomtrãtten D¡skusen 7

Adress

Intressent

Sökande
Köp¡ngs Kommun

731 85
Sökande

KOPING

Peter Hatz

Diskusgatan 19

73L 52 rOpIl,¡C
Sökande

Sanja Hatz

Diskusgatan 19

73r s2 <öpI¡¡c

Beslut TyplSlag

18-001342
20t8-12-27

BESLUT

övriga markårenden

Datum Utfall

2018-12-27 Försåljes

Instanstyp

Delegat
Mikael Norman

\,
'?C
(p
\¡

Telefon/Fax
o22r-253 47

Besöksadress
Kr¡st¡nelundsvägen 4KristinelundsvËigen 4

webbadress/ E-Post
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I Sveriges
Kommuner
och Landsting

201 8-09-14

Kommunstyrelserna
Landstin gsstyre I sema/regionstyre I serna

Kompetenssatsn¡ng för förtroendevalda och tjänstemän

Ärendenr: 18/03884

Förbundsstyrelsens bes lut
Styrelsen lor Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14

september 20 I 8 beslutat

att lor sin del godkänna överenskommelsen med regeringen om ett kompetenslyft filr
ökad digital kompetens hos ledning i kommuner, landsting och regioner, samt

att i en skrivelse informera kommuner, landsting och regioner om
överenskommelsen.

Bakgrund
Flera aktörer har pekat på ett stort behov av att höja kompetensen om digitalisering
bland annat inom kommuner och landsting, däribland Digitaliseringskommissionen
(SOU 2015:91)). Ekonomistyrningsverket (ESV) säger att hela den offentliga sektorn
behöver göra ett rejält kompetenslyft för att kunna ta tillvara digitaliseringens
möjligheter (2018:31). I en analys av Vinnovas uppger drygt 80 procent av alla
kommuner att de tror att AI skulle tillfora ganska eller mycket stor nytta ftlr
verksamhetens effektivitet, kvalitet och service. Brist på digital kompetens pekas

dock ut som en flaskhals (N2017/07S36/FÖÐ.

Överenskommelsen skulle innebära att SKL für totalt l0 miljoner kronor under
perioden 2018-2020. Medlen ska enligt överenskommelsen användas fÌir att utforma
ett kompetenslyft avseende ftirändrings- och innovationsledning lor att utveckla och
säkra den digitala omställningen inom kommuner, landsting och regioner. SKL:s
kansli har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att se över och ensa befintliga
ledarprogram samt stärka fokus på ft)rändrings- och innovationsledning och
digitalisering. Intentionerna i överenskommelsen linjerar väl med en redan inledd
omställning av ledarprogram och kompetenssatsningar på SKL.
Vid behov redovisas överenskommelsen/rekommendationen i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordforande

Sveriges Kommuner och Landst¡ng
Post 1 1 I 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Tfn'. växel 08-452 70 00, Fax'. 08-452 70 50

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se

MEDDELANDE FRAN
STYRELSEN NR I3/2018

Vårt ärendenr:

1 8/03884
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)YX qBilaga t¡ll protokoll lll 9, vid
regeringssammantrådet den 30
augusti 2018, dnr N2018/04602/D

Postâdress: 103 33 Stockholm
Be$Öksadress: Mäster Samuelsgatan 70
Ë-post: n. registrator@Íegeringskânsliet.se

Näringsdepartementet

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner
och Landsting om ett kompetenslyft för ökad digital kompetens
hos ledning i kommuner och fandsting under períoden 2018-
2020

Syfte

Denna ór-erenskommelse beskrir.er den ôi ergripancle inriknringen för en

närmare samr-erkan meüan regeringen och Sr-eriges Kommuner och

I.andsting (SKI-) kring ett kompetenslr-ft avseende ókad cligttal kompetens r

kommuncr och landsring.

Kompctensh-ftcts mâl âr att höla den drgitala kompetensen hos ledning i
kommuner och landsting. i\lecl ledning ar-ses poliuker, letlande tiänstemän

och andra nrckclpersoner inom kommuner och landstine. Svf¡et är att öka

deras fönn¿iga atr ta dll r-ara digitahseringens mojhghetcr c¡ch h¿rntera dess

urmanfur¡5ar samr ¿ìtt iika rakren i moclerniscringen av çältãrden och den

oflcntliga sektorn. I{ompetenslvftet ska bidra ull ökad effektiriret och

kr-ahtet i kommr¡ners c¡ch landsungs egna r-erksamheter, samt i deras sen-ice

och tirinstcr gcÌntemot medbotgare och foretae.

Bakgrund

Regenngens clisitalisenngsstrâred lrijr ett hàllbart digitaliserar Sr-erige svtiar

all att ndliç1óra och stärka arbeter mecl ¿rtt uppnâ dct av riksdagen beslutade

mâlet att Sr-erige ska r-ara bäst i r'ãrlden pâ att anr-ända drgitaliscringens

möjligheter þrop. 20ll/12:[, Lrtg. t.¡mr. 22, bet. 20111l2:'I'ti1, rskr.

2Qll /12:87). Regeringens vision är ett hàllbart digitaliserat Sverige. \'istr¡nen

handlar om eff Sr-erige där alla i hela landet är en del ar- och har frjruoende

tor de¡ digrtaliseracle samhâllc¡. Der hancllar om ett samhälle som digitaìrseras

Telefonváxel: 08'405 10 00
Fax: 08-41 1 36 16
Webb: www reger¡ngen.se



för a¡t det tbrenklar vardagen tìir prir-aryersoner och företag, för att det

bidrar till en effektiv offendig sektor med hög kvalitet, skapar

konkurrenskraft och leder rill nva jobb och för aff det uft-ecklar Sverige.

\[¿let erunc{as i en överngelse om att digitalisering är ett vikúgt r-erkng som

kan skapa nvtra i samhällsfunkrioner och for människor.

Digitalise ring ar- offentlig fön altning sn rs också av målet om en mnovanv

och samrerkande statsËiin-altning som är râttssäker och effekrir', har väl

un-ecklad kr-alitet, sen'ice och tillgänglighet och som därigenom bidrar tül

Sr.eriges un'eckling och till ett eÊfektir-t ti{-i-arbete þrop. 2009 /10:175, bet,

2û09 / 10:FiU38, rskr. 2009/ I 0:3 I 5).

Regeringens digitaliseringsstrategi innehàller fem omráden med delmál som

rrdliggör i-iktiga aspekter [ör d"igitaLiseringspolitiken och förutsärtningar för
att digitaliseringen ska kunna bidra cill en posinv samhâllsuweckling. Dessa

omrâden âr digital kompetens, digrtal tn'gghet, digrtal innovation, digital

ledning och digital infrastrukrur. Digiraliseringssuategin undersrrker att det

politiska ledarskapet har stor ben'delse för ett framgângsnkt lokalc och

regionalt digitalisenngsarbete.

I{ommuncr och landsting levererar mt:rparten av de offentüga

r-älflirdstjänsterna och har därmed cn avgörande rc¡ll lör dcn digitaia

omställningen av Sverigcs r"älfürd. I{ommuncr och landsting stár inför
omfattande Lrtmaníûgar bl.a. kopplat rill r"älfrirdens langsikriga finansienng,

kompetensfórsörjning och ökade krav pri offentlig sen-ice. l)ìgttalisering och

anr'ändning av nç teknik för att erbjuda god sen icc samt för att hitta smârta

och effekriva arberssâtt är nvcklar [ör atr mijta dessa unnanin¡¡ar. Regcringen

och Sr.eriges Kommuner och l,andscing har ocksà h.ft cligitaliseringsfràgan i

tidigare ör-erenskommelscr, bl.a. inc¡m ramen för Visicln e-hälsa 2025

(S20 1 7 / 0()3 7 8/ tTS) och clen nation ella digi ral-iseringss trategin fiir
skolr'äsendct (L20 I 7 /04 I 1 9i S).

För a¡t klara cn h¿illbar digtal omstrillning ar- r.erksamherer inom kommuner

c¡ch landsting och har"rtera de förändringar som digrtaliseringen för med sig

behövs förstârkt digrral kompetens hos politiker,ledande tiänstemän och

andra nr,'ckelpersoner. L'lera aktörer har framhàllit att det finrrs ett stort

behor"ai'att höja kompetensen om digitalisering bl.a. inom kommuner och

landsting, däribland Digitaliseringskommissionen i betänkandet

Digitaliseringens transformerande kraft - r-äg-r-al fiir framriden (SOU

2 (6)



2i) l5:91) och Yerket for innor-arionsslsrem S'innor-a) i rapporten -\rtihciell
intelligens i sr-enskt näringsiiv och samhällc , -\nalls ar- un-eckirng och
potential N20l ,- /07836,1ÞOl) I \-innovas fapport framkommer att dn'gr
B0 procent av alla kommuner uppger atr de rror atr irrtificiell intelligens skulle
tilltöra ganska eller mvcker s¡or nvrra för r-erksamherens efttkrivirer, kvaliret
och scn'ice. Brist pa digital komperens pekas dock ut som en flaskhals.

E,konomisn'rningsverker (tis\) har sedan 2015 regeringens uppdrag att
arligen löija upp digitalisenngen av det ofterrthga Sverige. trS\- konstaterar i

rapporten Digitaliseringcn a\- cler off'enrliga Sr.erige art i princip hela den

offendiga sektc¡rn behör-er güra etr rejait kornperensllti för att kunna ia
rrlivara digitaliscnngcns miijlighetcr (l-.S\'2018:31). För art digiraliseringens

möiüghctcr ska kunna tas rillvara behrjver lcdnìng i kommuner och landsting
siälr-a och i samr-erkan med andra offenrliga zrkrcirer och när:ingslir-et, r.ex.

innovariva unga tõrc:ag, arbcra svsremâtiskt och stmkrurcrat med att leda

genomFörandct ar.' en drgiral omsrällning.

lin riktig málsättnin¡¡ i reecringcns narionella srraregi flir samhällcrs

informado¡rs- och ct'bcrsäkcrher (skr. 2016 i 7:213) är at¡ kommuner och
landst.ing ska ha kânnedom om hor och risker, ta ansvar fìjr sin

informadonssäkerhet c¡ch beckiva ett svstemadskr

intormationssäkerhctsarbcrc. Regenngcn har därfiir getr Ifvncligheren lìir
samhäilsskv<lcl och beredskap i Lrppdrag arr firrbärra kommunernas
irr[r¡rmadonssäkerhet i sam¿rrbc¡c mccl länsstçrelsernit och i samr.'erkan mcd
SKL, bl.a. genom riktacic urbilclrungsinsarser mot k()mmrrner och landsring
(1u2018 /0226s/SSK).

Överenskommelsen

SI{l- ska utfr;rma ett komperenslvfi ar"sccrrde cligital kompcrcns som srärker

politikers, leclande tjänsrcmäns och andra nvckelpcrsoncrs kunskâp om
digitaliseringcns rnöilighe rer, likson"l cleras fijrmáslì iltt s\ stt:mariskt lcda och
clriva pa innor-ation och rerksamhcrsun eckling som taï \'ara pâ

digitaliseringens möjligheter och hanrer¿r dess urmrningar.

SIrL ska erbjLrda pohriker, ledanc'le rjänsremän och andra nrckelpcrsoner i

kommuner och lanclsung möitigher a¡t ¡a del ar"komperensli-tter. SK| ska

ör'en'ága er-entuclla behov ar- prionrenngâr, Le\. avseencle uppläç; ar'

kompetenslvfter och inom málgruppen poliriker, ledande tjänstemän och

anclra nvckelpersoncr inom kommuner och landsring. I utlormrungen a\-
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komperenslltlet ska SI{l beakta ett jâmställdhetsperspekdr" och, när det är

reler-ant, anr"ända digirala arbetssärt och verkng.

Slil- ska utforma kompetenslrftet i samverkan med \lyndigheten för digital
fon-altning, efter att mrndigheten har inrä¡¡ats, i samrâd med relevanta

alitörer, sasonl Posr- och teiesn'relsen inkh-rsive Digitaliseringsrádets kansLi,

Socialsn'relsen, li-hälsomvndigheten och Ilvndigheten fiir samhâllsskvdd

c¡ch beredskâp, samt i dialog med Statens skolr.erk.

Finansiering och utbetaln¡ngsvillkor

liôr denna ör-erenskommelse beräknas regeringen avsätta rotalt 10 milioner
kronor under perioden 20L8-2020, under fömtsättnrng art riksdagen lartar
nödvãncüga beslut, med fijrdelningen 2 milioner kronor 201,8,3 miljoner
kronor 20i9 och 5 milioner kronor 2()20.

Nfecllcn u¡betalas r"id ¡¡e riilfiillen dll SIJ. efter rekr"isition ställd till
I{ammarkc¡llegict. Rekvisition ar- medel ska ske senast den 15 rror"ember

2018 och därefter senast clen 15 mars respekdve iir. Rätten rill bidrag

fcirfaller orn rekr"isition inte inkornmit inom denna rí<i.

Rapportering

SKi, ska lämna en första delrapport rill Regcringskansliet

(\-ziringsclcpartemenret) senast clcn 28 febmari 2019 avsecndc

kompetensll'ftets upplägg, mâlgrupper, prioriteringar och planerade

akriçireter samt uppfiiijningsbara mal för kompetenslvftet. En andra

dclrapport ska lämnas senast clen 28 febn¡ari 202() och uppdraget ska

sltrtrapporteras senâst den 28 iebruan 2{)21. SKL ska i den andra

delrapporten och i slutrapporterr redogöra för genomförande och resultat i
fórhállande rill satsningcns mal, samr ge rekommendationer tör flor¡satt

arbete.

Redovisning av ekonom¡ska medel och återbetalning

En ekonomisk redor"isning för kalenderaret som visar hur medlen har

anr'ä¡rts ska lâmnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den

28 fet¡mari 2019 ar.seende 2018, den 28 februari 2020 avseende 2019 och

den 28 Februan 2tJ21 ar-scende 2020. Inlormarion om e\-enrlrella arr-ikelscr

och àtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redor.isningen inte

inkommer i rjd kan Regeringskansliet Qiäringsdepartemcntet) ãterkräva

medlen. trtcdel som inte har umvttjats ska återbetalas cill Kammarkollegiet pà
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bankgiro 5052-5781 med angrvande ar-diarienummer N2018/0+597 /f)
senâst clen i1 mars 20i9 för kalenderâre¡ 2018, senast den i1 mars 2020 [ör
kalenderåret 2019 och senast dcn 31 mars 2021 fôr kalenderâret 2(120.

Rekr-isitionen, den ekonomiska redolisningen och rapporterna ska r-ara

undertecknade i original ar"en behörig löreuädare för SI{-. l)iancnummer
N2018/0.+597 /D ska framgà av samtliga handlingar. Regeringskansliet

(\Iäringsdepartementet) har rätt att begära in kopior av räkenskaper och

ör'rigt underlag sorn rcir mcdlcns anr'ändning.

Överenskommelsens giltig het

Parterna är eniga om behor.e( av en nära samverkan och lângsikdghet i

arbetet med att stärka den digitala kompetensen hos ledning i kommuner

och lanclsring. lrrir atr skapa en rjnskad lângsikrighet gâller denna

ör-erenskommelse frân och med dagen tôr den sista undctskriftcn till och

med 31 december 202A. Pa*erna har ocksa möjlighet art i samförstand

rer-idera ör,erenskommelsen under innevarande penod.

Denna iiverenskommelse är upprâttad i n-a (2) likalvclande exemplar, vara-"

parternâ har tagir varsirr.

För regeringen

(,ttt

,4f). K-/ t) / '^
'/lí, Q
/' t -'|J

Undersknft

--'( K r L(( t d .J'lo. -"

-\arnnförn dligande
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För Sveriges Kommuner och Landsting
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