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Anmälan av ny ledamot/ersättare för ledamot 1
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för Ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 27mars 2018 till och med den 14oktober2018.

Parti: Folkpartiet Liberalerna
Ny ledamot: Kristina Bergstedt
Ny ersättare: Bengt Aberg
Avgången ledamot: Laila Kvarneå
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Per Fröling ställer fråga till kommunfullmäktige gällande bredbandsutbyggnaden i
Skinnskattebergs kommun.

Carina Sändor (L) besvarar frågan.
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§ 20

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Niirvarande ledamöter — upprop

1 Ledamöter 1 Närvaro Notering

5 Lena Lovén-Rolén
L Carina Sindor x — — Ej § 24 pga. jäv
S Lars Andersson x — Ej § 25 pga. jäv

21 Angelique Nyström x — — Ej § 24,26 pgajäv
5 Yvonne Krusell-Neld x
L Anna-Lena Lundén x — —

V Fredrik Skog x
SD Petri Oj ala
5 TonyBölja x Ej*24pga.jäv
C Helena Norrby x — — Ej § 24-26 pga. jiiv
5 Roger lngvarsson x — — — Ej § 24 pga. jäv
L Jan Lejon
M Staffan Strid x — — Ej § 24,28 pga.jäv
5 Aneth Arvidsson x — — — Ej § 24,25,28 pga.jftv
L Kristina Bergstedt
S Cecilia Karlsson
L Susanne Karlsson x
V Helena Cederberg x — — — Ej § 25, 28 pga. jäv

SD Therese Lövdahi x — — Ej § 25 pga. jäv
5 Charlotte Jansson x
L Vanja Leneklint x
5 Klaus Jesse x — — — Ej § 26 pga.jäv

MP Sheila Imamovic Skog
C Rolf Andersson x — — — Ej § 25-27 pga.jiiv
5 Kerstin Delfalk
L Elisabeth Äberg x Ej § 24,27 pga.jäv
5 Anette Bager
M BoOberg

1 x Ej25pgajäv
L Tobias Jarstorp x — — Ej § 25, 28 pga. jäv
5 Gabriel Andersson
L WarjaRafik 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018
Tjänstgörande ersättare — upprop

[ Ersättare Närvaro —

—

Notering

5 Monica Ladhman
— —

S Hof Engman x Tjänstgör för Lena Lovén-Rolén
[(5)

5 Marie Karlsson J
5 Barbro Andersson Nyman — — —

5 Pentti Lahtinen x Tjänstgör för Cecilia Karlsson (5),— Ej § 25 pga.jäv
5 Yvonne Ladman
L AlnaEk
L Eva Turén x — — — Tjänstgör för Jan Lejon (L)

OB Patric Gälborn
L Helene Jarno
L Bengt Åberg x Tjänstgör för Kristina Bergstedt

(L)
OB Christine Bagger x Tjänstgör för Helena Cederberg

(V) § 25, 28
V Anna Werner

OB Johan Hådén* x — Tjänstgör för Petri Ojala (SD)
SD Pentti Hevasahot
C Sonja Råberg — — —
C Gunilla Persson x Tjänstgör för Helena Norrby (C) §

24-26. Tjänstgör för Rolf
Andersson (C) § 27

M Pernilia Danielsson
M Sture Bäcklund

MP Bertil Skog x Tjänstgörande för Sheila

i Imamovic Skog (MP), Ej § 24
1_ pga.jäv

EWtKent Abrahamsson

*Båda är ersättare för Petri Ojala

Justerandes sign. UtdragsbestyrkGnde
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§21 Dnr2018.0234.101

Preliminära budgetramar år 2019 för Skinnskattebergs kommun

Preliminära budgetramar för SHnnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas
av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 25, föreslå kommunfullmäktige

budgeten baseras på 4420 invånare
att skatten är oförändrad 22,5 1 kr
att resultatkravet ska vara minst 1,5 %
att preliminär ram sätts till 268 400 1kr

Koinmunstyrelsen beslutade 2018-04-lo, § 35, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
g budgeten baseras på 4420 invånare
att skatten är oförändrad 22,51 kr
att resultatkravet ska vara minst 1,5 %
att preliminär ram sätts till 268 400 1kr

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

fl budgeten baseras p 4420 invånare

att skatten är oförändrad 22,51 kr

att resultatkravet ska vara minst 1,5 %

att preliminär ram sätts till 268 400 tkr

Justerandes sign. Utdrngsbestyrkande
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§22 Dnr2OlS.0231,101

Årsbokslut år 2017 för Skinnskaftebergs kommun

Årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 24,
j förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslut år 2017 för
Skinnskattebergs kommun efter ledningsutskottets genomgång
att förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i årsbokslutår 2017 för
Skinnskattebergs kommun efter sakgranskning av KPMG

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 24, föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun
att balanskravsposten till eget kapital är 3 742 tkr
att i eget kapital öronmärka 1 799 tkr till avsättning till pensionsskuld
att i eget kapital öronmärka 1 000 tkr till avsättning till digitalisering
att i eget kapital öronmärka 2 900 tkr till insatskapital till Kommuninvest

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 34,
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera årsbokslutet år 2017 för Skinnskattebergs
kommun med information gällande Färna lekplats och internkontroll

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 34, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun
att balanskravsposlen till eget kapital är 3 742 tkr
att i eget kapital öronmärka 1 799 tkr till avsättning till pensionsskuld
att i eget kapital öronmärka 1 000 tkr till avsättning till digitalisering
att i eget kapital öronmärka 2 900 tkr till insatskapital till Kommuninvest

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Helena Norrby (C), Tobias Jarstorp (L) och Fredrik
Skog (V).

Carina Sändor (L) och Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ekonomichefen föredrar årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 22 forts.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan mcd ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att fastställa upprättat förslag till årsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun

att balanskravsposten till eget kapital är 3 742 tkr

att i eget kapital öronmärka 1 799 tkr till avsättning till pensionsskuld

i eget kapital öronmärka 1 000 tkr till avsättning till digitalisering

i eget kapital öronmärka 2 900 tkr till insatskapital till Kommuninvest

Justerandes sigq. Utdragsbestyrkande

yøJ
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§ 23 MBN 2017.0547.041

Årsbokslut år 2017 för Miljö- och byggnadsnämnden

Ett årsbokslut har upprättats för miljö- och byggnadsnämnden och inlämnats till
kommunstyrelseförvaltningen. Bokslutet bereds av kommunstyrelsen för att antas i
kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Observera att ärendet har beretts av kommunstyrelsen som en del i ärendet
Arsbokslut år 2017 för Skinnskattebergs kommun, Dnr 2018.0231.101.

Tidigare behandling i ärendet
Miljö och byggnadsnämnden beslutade 2017-10-11, § 87
att lägga delärsbokslutet per 2017-08-3 1 till handlingarna

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 20 18-03-15, § 35,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar i ärsbokslut 2017

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2018-03-15, § 25 föreslå kommunfullmäktige
att godkänna förslag till årsbokslut 2017 för miljö- och byggnadsnämnden

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB).

Angelique Nyström (OB) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens rörslag

att godkänna förslag till årsbokslut 2017 för ipiljö- och byggnadsnämnden

Justeandes sign. 1 Utdragsbestyrkande
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§ 24 Dnr2018.0456.l0l

Fråga om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsen för år 2017

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsen för år 2017. Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har
upprättat revisionsberättelse för år 2017 och rapporten Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2017-12-31. Dessa bifogas kallelsen.

Henry Back (V), ordförande i revisionen, redogör för revisionsberättelsen för år 2017 från
kommunrevisorerna. Kommunrevisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för kommunstyrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ samt tillstyrker att
fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.

Carina Sandor (L) Angelique Nyström (OB), Elisabeth Åberg (L), Staffan Strid (M), Tony
Bölja (5), Roger Ingvarsson (5), Bertil Skog (MP), Aneth Arvidsson (5), Helena Norrby
(C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Ordföranden stiller frågan om kommunfullmäktige ur redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsens ordinarie ledamöter ansvarsfrihet
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§25 Dnr2Ol8.0456.101

Fråga om ansvarsfrihet för ersättare i kommunstyrelsen för år
2017

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för ersättare i kommunstyrelsen för år
2017. Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har upprättat revisionsberättelse för
år 2017 och rapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017- 12-31 Dessa
bifogas kallelsen.

Fredrik Skog (V) ställer ordningsfråga.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V),

Bo Öberg (M), ordförande i kommunfullmäktige, anmäler jäv och deltar inte i
handläggning eller beslut i detta ärende.

Elisabeth Åberg (L) första vice ordförande i kommunfullmäktige tjänstgör som ordförande.

Tobias Jarstorp (L), Rolf Andersson (C), Lars Andersson (5), Helena Cederberg (V),
Helena Norrby (C), Therese Lövdahl (SD), Aneth Arvidsson (5) och Pentti Lahtinen (5)
anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsens ersättare ansvarsfrihet

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdrag6bestyrknde
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§26 Dnr2018.0456.101

Fråga om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter och ersättare 1
miljö- och byggnadsnämnden för år 2017

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter och ersättare 1
miljö- och byggnadsnämnden för år 2017. Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs
kommun har upprättat revisionsberättelse för år 2017 och rapporten Granskning av bokslut
och årsredovisning per 2017-12-31. Dessa bifogas kallelsen.

Fredrik Skog (V) ställer ordningsfråga.

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V).

Angelique Nyström (OB), Klaus Jesse (5), Helena Norrby (C) och Rolf Andersson (C)
anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

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

Kommunfullmiiktige beslutar

bevilja miljö- och byggnadsnärnndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

kY3 V
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§ 27 Dnr 2018.0456.101

Fråga om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter och ersättare i
valnämnden för år 2017

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för ordinarie ledamöter och ersättare i
valnämnden för ir 2017. Kommunrevisorerna i Skinnskattebergs kommun har upprättat
revisionsberättelse för år 2017 och rapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per
2017-12-31. Dessa bifogas kallelsen.

Elisabeth Åberg (L) och Rolf Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i detta ärende.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja valnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
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§ 28 Dnr 2018.0138.000

Årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, har överlämnat
årsredovisning för år 2017 till medlemskommunerna för fastställande.

Tidigare behandling i ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-04-25, § 56
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut
att kommunstyrelsens ordförande får inkomma med eventuell ny information till
kommunstyrelsen efter möte med Fagersta och Norberg

Kommunstyrelsen 2018-05-15, § 66, föreslå kommunfullmäktige
att Skinnskattebergs kommun åtar sig att täcka 481 000 kronor av Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds underskott för år 2017 enligt årsredovisningen. Detta fördelat på SF!
ca 61 000 kronor och gymnasie- och vuxenutbildningen ca 419 000 kronor

fastställa upprättat årsredovisning med bokslut för år 2017 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen saint de enskilda ledamöterna i den samma

Staffan Strid (M), Tobias Jarstorp (L), Aneth Arvidsson (5), Helena Cederberg (V)
anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L), Fredrik Skog (V), Yvonne Krusell-Neld (5).

Henry Bäck (V), ledamot av revisionen för Norra Viistmanlands Utbildningsförbund,
NVU, redogör för revisionsberättelsen för år 2017. Revisorerna för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i den samma.

Carina Sandor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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

• Justerades sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Skinnskattebergs kommun åtar sig att täcka 481 000 kronor av Norra Västmanlands
Utbildningsförbunds underskott för år 2017 enligt årsredovisningen. Detta fördelat på SF1
ca 61 000 kronor och gymnasie- och vuxenutbildningen ca 419 000 kronor

att fastställa upprättat årsredovisning med bokslut för år 2017 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i den samma
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§29 Dnr2018.0192.101

Reglemente för överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktige beslutade 20J7-02-13 § 8, Förändring av den politiska organisationen
och förvaltningsorganisationen: g överförmyndarnämnd med 3+2 ledamöter ska inrättas
från och med 2019-01-01 samt att erforderliga styrdokument framtas och beslutas av
kommunfullmäktige senast ijuni år 2018.

Förvaltningen har upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd. Upprättat
förslag till reglemente föreslås i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 8
att träda i kraft först 2019-01-01. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-03-20, § 35,
g förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i reglementet för
överförmyndarnämnd

Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 35, föreslå kommunfullmäktige
anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd

att upprättat forslag till reglemente för överförmyndarnämnd gäller från och med 2019-01-
01

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-04-10, § 53,
!t förvaltningen får i uppdrag att utföra redaktionella ändringar i Reglemente för
Overförmyndarnämnd enligt Angelique Nyströms (OB) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 53, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfuflmäktige
g anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd
att upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd gäller från och med 2019-01-
01

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

Justerandes sign. Utdragsbestyrkanqe

-



SkinnsjIt
ffih,un
Kommunfullmäktige

§ 29 forts.

Sammanträdesprotokofl
2018-06-04 Sid. 43

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

anta upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd

att upprättat förslag till reglemente för överförmyndarnämnd gäller från och med 2019-01-
01
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§30 Dnr2018.0251.l01

Flaggpolicy för Skinnskattebergs kommun

Kommunen har vid flera tillfällen mottagit förslag eller förfrågningar om att flagga med
andra flaggor än den svenska flaggan eller att flagga med den svenska flaggan vid andra
tillfällen än officiella flaggdagar. Det har till exempel gällt flaggning med regnbågsflagga
för att uppmärksamma HBTQ-frågor, flaggning med svenska flaggan för veteraner (från
försvaret) och flaggning med finska flaggan vid Finlands självständighetsdag. 1 något fall
har önskemål framförts om att flagga på halv stång när en medarbetare har gått bort. Bland
många andra flaggor som kommunen också kan överväga att flagga med kan nämnas den
romska flaggan, den samiska flaggan, EU:s flagga och FN:s flagga. Det finns så vitt
förvaltningen har kunnat utröna ingenting i delegationsordningen eller andra styrdokument
som anger vilken befattning i förvaltningen eller vilket politiskt organ som ska besluta om
flaggning. Mot den bakgrunden har förvaltningen utarbetat ett förslag till flaggpolicy för
kommunen. Förslaget är bilagt tjänsteskrivelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet är upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-03-20, § 37, föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10, § 52, föreslå kommunfullmäktige
anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11

att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning
att § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning

1 ärendet yttrar sig Bertil Skog (MP), Carina Såndor (L) och Fredrik Skog (V).

Bertil Skog (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande 4g
Kommunen flaggar med HBTQ flaggan under stora Prideveckan, att inkludera de
nationella minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska akademiens
almanacka, Samefolkets dag firas den 6 februari, romemas 8april och tornedalingarnas 15
juli.

Carina SLindor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Skog (V) yrkar bifall till Bertil Skogs (MP) yrkande.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts.

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

Ordföranden redogör för förslag till besluts- och propositionsordning som godkänus.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt
kommunstyrelsens förslag och finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Bertil Skogs (MP) tilläggsyrkande att Kommunen
flaggar med HBTQ flaggan under stora Prideveckan, att inkludera de nationella
minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska akademiens almanacka,
Samefolkets dag firas den 6 februari, romernas 8 april och tornedalingarnas 15juli
mot g avslå Bertil Skogs (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutat att tilläggsyrkandet.

Votering begärs och genomförs.

Sammanträdet ajourneras för överläggning

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden redogör för förslag till voteringsordning som godkänns. De ledamöter som
röstar enligt Bertil Skogs (MP) förslag röstar ja och de ledamöter som röstar för att Bertil
Skogs (MP) förslag ska avslås röstar nej.

Voteringen utfaller så att Bertil Skogs (MP) förslag får 12 röster och förslaget att
avslå Bertil Skogs (MP) förslag får 16 röster. Se bilaga till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Bertil Skog (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Fredrik Skog (V), Helena
Cederberg (V), ElofEngman (S). Lars Andersson (S), Yvonne Kwsell-Neld (5), Tony
Bölja (5), Roger Ingvarsson (5), Aneth An’idsson (5), Peniti Lahtinen (5), Charlotte
Jansson (5), Klaus Jesse (5) reserverar sig till förmån för Bertil Skogs (MP) förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta förslaget till flaggpolicy daterat 2018-03-11
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att § 6 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar i frågor om flaggning

g § 7 ska ha följande lydelse: Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för flaggning i
enlighet med flaggpolicyn och beslut av kommunstyrelsen gällande flaggning
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§31 Dnr2018.0457.101

Svar på interpellation angående verkställighet

Aneth Arvidsson (5) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående verkställighet.

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige i Skinnskattehergs kommun ska en
interpellation som lämnats in minst två veckor före ett sammanträde besvaras på
sammanträdet. Skriftligt svar lämnas på sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S), Carina Siindor (L) och Fredrik Skog (V).

Aneth Arvidsson (5) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Carina Stindor (L), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen. Skriftligt svar
bifogas protokollet.

En ingående diskussion sker.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande,
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§32

Svar på interpellation angående demokrati

Dnr 2018.0458. 101

Aneth Arvidsson (5) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående demokrati.

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun ska en
interpellation som lämnats in minst två veckor före ett sammanträde besvaras på
sammanträdet. Skriftligt svar lämnas på sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (5), Carina Sdndor (L) och Fredrik Skog (V).

Aneth Arvidsson (5) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Carina &indor (L), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen. Skriftligt svar
bifogas protokollet.

En ingående diskussion sker.
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§ 33

Sammanträdesprotokoll
2018 -06-04 Sid. 49

Interpellationer och frågor

Regler för interpellationer och frågor finns i Arbetsordningen för kommunfullmäktige
2014-09-08, § 21.

Vid dagens sammanträde ställdes inga interpellationer eller frågor.
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§ 34 Dnr 2018.0447.101

Medborgarförslag angående blomsterängar

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Benny Blomqvist.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige
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§ 35 Dnr2018.0222.101

Medborgarförslag angående gymnastiksalen

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Sofia Nyström Hollanti.

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

Kommunfullmäktige beslutar

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Jisterandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 36 Dnr 2018.0280.101

Medborgarförslag angående markisen på Solgården

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Ingrid Englund.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till Lommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige
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§ 37 Dnr2018.0459.101

Motion angående “Stärk kompetensförsörjningen i norra
Västmanland”

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Tony Dölja (S).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

k9



S ki n
I5alIrrTh,Ufl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2018-06-04 Sid. 54

§ 38

Delgivningar

20 18-04-12
Kommunstyrelsen
Protokoll 2018-04-10

2018-05-1 7
Kommunstyrelsen
Protokoll 2018-05-15

2018-03-22
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2018-03-15

2018-05-04
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2018-04-26

20 18-03-07
Norra Västrnanlands Samordningsförbund
Protokoll 20 18-02-26

2018-05-08
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Protokoll 20 18-04-30

2018-03-20
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 2018-03-05

2018-05-2 1
Kommunfullmäktiges presidium
Protokoll 2018-05-21

2018-03-26
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Inför nämndemannavalet 2019

2018-04- 10
Länsstyrelsen Västmanlands län
Beslut om fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
Skinnskattebergs kommuns vattentäkt vid Färna

Justerandes sign. Ijtdragsbestyrkande
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§ 38 forts.

20 18-04-17
Revisionen
Granskning av upphandling och inköp

20 18-04-23
Revisionen
Uppföljning av granskningar genomförda under mandatperioden 2015-2018

2018-04-23
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
KSFAB Årsredovisning 2017

20 18-03-14
Länsstyrelsen Stockholm
Rapport från jnspektionen hos överförmyndaren i Skinnskattebergs kommun den 14
november 2017

Kommunfullmäktige beslutar

au lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Hu fr
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Voteringslista

Ledamöter Närvaro § 30 Notering
Ja Nej

L ELisabeth Äberg x x 1:e vice ordf.
Jesse x x 2:e vice ordf’.

SI Lena Lovén-Rolén
L Carina Sindor x x
5 Lars Andersson x x

OB Angeligue Nyström x x
S Yvonne Krusell-Neld x x
L Anna Lena Lundén x x
V Fredrik Skog x x

SD Petri Ojala
5 Tony Bölja x x
C Helena Norrby x x
5 Roger Ingvarsson x x
L Jan Lejon
M SLaffan Strid x x
5 Aneth Arvidsson x X

L Kristina Bergstedt
S Cecilia Karlsson
L Susanne Karlsson x 1 x
V Helena Cederberg x x

SD Therese Lövdahi x x
5 Charlotte Jansson x x
L Vanja Leneklint x x

MP Sheila Imamovic Skog
Rolf Andersson x x

5 Kerstin Delfaik
5 Anette Bagger
L Tobias Jarstorp x x
5 Gabriel Andersson
L Warja Rafik j x x

[M Bo Öberg x x Ordförande

Juserandes sign. Utdragsbestyrkande

kYk%-r
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 4-2018

Voteringslista

Ersättare Närvaro j § 30 Notering

j Ja NeW
5 Monica Ladhmun
5 Elof Engrnan x x
5 Marie Karlsson
S Barbro Andersson Nyman
5 Pentti Lahtinen x x
5 Yvonne Ladman
L AinaEk
L Eva Turén x x
L Patric Gålbom

OB Helena Jarno
L Bengt Åberg x x

OB Christine Bagger
V Anna Werner

OB Johan Hådén* x x
SD Pentti Hevasah&
C Sonja Råberg
C Gunilla Persson
M Pernilla Danielsson
M Sture Bäcklund

MP Bertil Skog x x
MP Kent Abrahamsson

*Båda är ersättare för Petri Ojala

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Svar på interpellation angående
verkställighet
Aneth Arvidsson (s) har i interpellation ställt frågan “Hur ser du som kommunstyrelsens
ordförande i styrande majoritet i Alliansen på ert ansvar för att det blir verkställighet av
kommunstyrelsens beslut?”

Gmndprincipen är enligt Kommunallagen (20 17:725), 4 kap. 19 §. att varje ledamot har
en röst. 1 exemplet som du nämner från kommunstyrelsen i april 2016, har dessutom
kommunstyrelsen i sin helhet varit överens. Ansvaret ifk beslutet är således allas, inte
enkom en del av ledamöterna.

Liksom beslutsfattandet åligger det kommunstyrelsen som helhet, både alliansen och
övriga ledamöter, att ansvara ifir vertställigheten av kommunstyrelsens beslut. 1 det av
kommunfullmäktige antagna reglementet för kommunstyrelsen, kf 2011-02-21, § 4, sår
deti 1:
“Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och
samordnar planeringen och uppföljningen av samtliga kommunala verksamheter och har
ansvaret för hela den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala
ekonomin.”

Detta går även att läsa 1 Kommunallagen (20 17:725), 6 kapitlet.

Löpande under läsåret 2017/2018 har förvaltningen analyserat behovsunderlaget av
lokaler inom förskola och grundskola till niistkommande läsk (2018/2019). Detta för att
enheterna ska kunna bedriva ändamålsenlig pedagogisk verksamhet. Underlaget utgår
framför allt utifrån prognosen av antalet barn/elever som är inskrivna 1 f&kI och
grundskola. Sektorn har under 2017/2018 delgivit barn- och utbildningsutskottet förslag
att avvakta med utbyggnad inom förskolan samt att lUockarbergsskolan behöver utöka
med lokaler för att ta emot en stor kull av förskoleelever inför nästkommande läsår. 1
budgeten för 2018 finns medel beslutade för utökning av lokaler på Klockarbergsskolan.

Att Aneth inte har fått gehör fdr sina förslag i Barn- och utskottet kan bero pä att en
majoritet inte har tyckt som Aneth, eftersom förvaltningen redan har analyserat behovet
av lokaler.

En ledamot i ett utskott är också ledamot i kommunstyrelsen. 1 kommunstyrelsen har
ledamöterna initiativrilti enligt Kommunallagen (20 17:725), 4 kap. 17 §. Aneth, du är
välkommen att även väcka dina ärenden i kommunstyrelsen.

(%zu 2akckr
Carina Sdndor
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress Besäksadress Telefon Telefax Plusglro Bankg(roBox 101 Kyrkvågwi 7 022245000 022245090 1 4730-6 813-222773922 SKINNSKAUEBERQ
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Svar på interpellation angående
demokrati

Aneth Arvidsson (s) hari interpellation ställt frågor om hur jag ser på demokrati och
specificerar en fråga angående utökning av lokaler och varför den frågan kan gå direkt
från kommunfullmäktige till tjänsteman för beslut.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunMlmäktige och har där möjlighet att
ange förslag till särskilda villkor för olika beslut och reformer som förvaltningen har att
förhålla sig till. Kommunstyrelsen har vidare möjlighet att ge förvaltningen uppdrag och
direktiv under löpande verksamhetsår, till exempel genom att initiera ärenden.

Aneths resonemang i interpellationen innebär i princip att alla resurser som fördelas till
verksamhetema 1 kommunfullmäktiges budgetbeslut, och som redan har beretts av
kommunstyrelsen, ska gå tillbaka till kommunstyrelsen innan de får användas i
verksamhetema. Det är inte praxis och skulle allvarligt försämra verksamheternas
föwtättningar eftersom resurserna skulle vara låsta, i avvaktan på ytterligare politiska
beslut, när verksamhetsåret börjar.

Politiken ska ge förutsättningar och nmar för verksamheten, vilket också har skett
genom resurstillskottet för lokaler till skolan. Vi måste ha tillit 611 att de anställda vet
hur resurserna bäst ska användas i verksamheten.

Carina Sdndor
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusglro Bankg&o80x 101 KyTkvägen 7 022245000 022245090 1 4730-6 813-222773922 SKINNSKATVEBERG

L
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Dnr

M ED BO RGARFÖRS LAG

(Lils rorst anvisningarna under länken medborgarförslag)

Min förslag handlar om: (ämne)

Blomsterängar

Mitt förslag är.
Att anlagga blomsterangar på lampliga gronområden.

Naturskyddsfäreningar larmar om tillståndet för våra humlor och bin,

Bristen på blomsterängar är en bidragande orsak.

Vi har som alternativ en del grönområden mellan 233:an och bostadsområden.

Utöver fördelen för naturtivet så skulle det bli vackrare att kom in i Skinnskafteberg

Ort och datum Namntecknin
Sklnnskatteberg 23(5-18

fl,

Namnfdrtydli ndc

Benny Blomqvist

Adress

masmästarvägen 1

73931 skinnskatteberq

r



Skinnskattebergs kommun
2010 -03- 09
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Mitt förslag är:
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Namnteckning
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Namnfiirtydligande

Sofrn /MI&*
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M EDBORGARFÖRS LAG

(Läs först anvisningarna under länken medborgarförslag)

Mitt förslag handlar om: (ämne)

n 671c1 c,nnts\t5c-\on S’\c6c-
L)

C’r a&r 2 jk. (&r
«ii 41eMr Soni r’n r .5Ys lZsc. ner

vvc& st ön Qcf’oncV Sx,rn 12r4Y7c3 Sto)c.i

L\LcMTC4

\cc4 ?t \CCLAflr 5()rYj ,,\f a-\
.sorn (2nj/kfltr Cy uU

Se”?

(3So_ Has :öU,-1\yjtn

Ut 1D-r scdc Ccr C1b JCn Ld t117 ?-1cr nu
Le-’,’ 3-4,ar. j+r hvr

‘p’c- Fr

an--

Ort och damm

5e-v u.-- Ock

2 3’L?pskJ*

oCc4 Z.
cik cJ&rL..3

Adress



Skinnskattebergs kommun
Skinnskatteberg den 18mars2018 2018 -p3- 19

Dnr...,Q.O1,.Q

Medborgarffirslag

Jag är glad all man satsar på barnen och har mstat lekparken
vid Hagstuvägen. Men man t’r inte glömma att ta hand om det
man har.
Markisen på Solgåsdenlf.d Holken nära parkeringsplatsen

har suttit där sedan slutet av 1970 talet. Den behövs där för solen ligger
på hela t&middagen. Men nu är det dags att fmya den.
Om man inte har råd med en ny markis, kanske någon händig person

kan laga den, som sitter där. Det är inte roligt att se hur trasig den är.

Hälsningar Ingrid Englund Klubbvägen 2 73931 Skinnskatteberg

Telefon 070-6820277
. /
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Motion till kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 2018-05-Il

Stärk kompetensförsörjningen i norra Västmanland

Företagen i norra Västmanland går bra och flera har stora problem att hitta rätt kompetens för att
ersättningsrekrytera och utöka sin verksamhet. Offentlig sektor skriker efter pedagogisk kompetens och
människor med vårdutbildning. Så ser det ut redan idag och än svårare kommer det att bli när välifirden
behöver byggas ut och kraven på specialistkompetens ökar.

1 år beräknas 1 100 jobb inte kunna tillsättas i Västmanland för att arbetsgivarna inte hittar personal med
rätt kompetens. Vart tredje företag i Västmanland uppger i en färsk undersökning att de inte kan anställa
personal de behöver för att de inte har rätt utbildning. Det hämmar tiLlväxten och det urholkar välfärden.

Svenska för invandrare (SH) är en viktig gmnd i våra nyanländas närmande till arbetsmarknaden. 1
Köping erbjuds SH med medicininriktning, för nyanlända som har en medicinsk utbildning med sig från
hemlandet, med stor framgång. 1 KAK-området också finns SF! med pedagogisk inriktning för den som
har en sådan utbildningsbakgmnd. Det finns starka skäl till att vi i norra länsdelen bör erbjuda SF1 med
teknikinriktning för nyanlända som har en teknisk utbildning i bagaget, för att korta tiden det tar att hitta
ett adekvat jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Vårt gemensamma utbildningsförbund bör vara det självklara navet och huvudaktören i
kompetcnsförsörjningen. NVU bör fokusera mer på att förse arbetsliveti norra Västmanland med den
kompetens som efterfrågas idag och i framtiden. Samarbetet med näringslivet verkar fungera bra när det
gäller TeknikCollege men mer finns att göra inom andra områden.

Det finns stora möjligheter med YrkesVux och YrkesHögskoleutbildningar, särskilt nu när den
socialdemokratiskt ledda regeringen har ökat antalet utbildningsplatser dramatiskt. Industrin skriker efter
personal, utvecklingsmöjligheterna är stora och ändå har vi idag noll YH-utbildningar i norra länet. Det
duger inte. 1 dagens förbundsordning för NVU är det inte helt tydligt att förbundet kan vara huvudman för
YH-utbildningar, även om det har skett tidigare. Därför bör det framgå tydligare i kommande
förbundsordning att NVU hari uppdrag att även arrangera eftergymnasial utbildning när så är lämpligt för
den lokala och regionala kompetensförsörjningen.

Jag föreslår därför

- Att NVU får i uppdrag att under året ta fram en plan för hur förbundet bättre kan förse arbetslivet
med relevant kompetens

- Att den nya förbundsordning som är under framtagande tydliggör NVU’s uppdrag att vara en
viktig aktör gällande arbetslivets kompetensförsörjning

- Att NVU får i uppdrag att verka för att erbjuda SF1 med teknikinriktning i norra länsdelen
- Att NVV återkommer till ägarkommunema inför budgetprocess 2019-21 med vilka satsningar

som kan göras inom ram och med statliga medel för att utöka den gymnasiala och
eftergymnasiala yrkesutbildningen.

Likalydande motioner lämnas in till kommunfullmäktige i alla tre ägarkommunerna.

Tony Bölja
Socialdemokraterna i Skinnskatteberg

t


