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Innan sammanträdet sker presentation av Skinnskattebergs kommuns nya kommunchef
Marie Tollefsen Marksträm.

Kommunfullmäktige hälsar Marie välkommen.

A11n,änhetens frågestund

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§39

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2018

Närvarande ledamöter — upprop

[ Ledamöter Närvaro f — Notering

5 Lena Lovén-Roln x
L Carina Sändor x — — — Ej § 41 pga.jäv.
5 Lars Andersson x

OB Angelique Nyström x
5 Yvonne Krusell-Neld x
L Anna-Lena Lunddn
V Fredrik Skog x

SD Petri Ojala —

5 Tony Bölja x
C Helena Norrby x — —

5 Roger Ingvarsson x — — — Ej § 42, 44-45 pga. jäv.
L Jan Lejon
M Staffan Strid x
5 Aneth Arvidsson x
L Kristina Bergstedt x
5 Cecilia Karlsson
L Susanne Karlsson x
V Helena Cederberg x

SD Therese Lövdahl x
5 Charlotte Jansson x
L Vanja Leneklint x
5 Klaus Jesse x

MP Sheila Imamovic Skog x
C Rolf Andersson
5 Kerstin Delfalk
L Elisabeth Åberg x — — — Ej § 42 pga.jäv.
5 Anette Bagger x
M Bo Öberg x
L Tobias Jarstorp 1 x
5 Gabriel Andersson
L WarjaRafik 1 x

Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 4-2018

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Näriaro — — — Notering

W Monica Ladhman x Tjänstgör för Cecilia Karlsson (5)
5 Elof Engman x — — — Tjänstgör för Kerstin Delfalk (5)
5 Marie Karlsson x Tjänstgör för Gabriel Andersson

(5)
5 Barbro Andersson Nyman — — —.

5 Pentti Lahtinen
S Yvonne Ladman
L Aina Ek x — — — Tjänstgör för Jan Lejon (L)
L Eva Turén x — — — Tjänstgör Anna-Lena Lundén (L)

OB Patric Gålbom
L Helene Jarno
L Bengt Åberg

013 Christine Bagger x — — — Ej tjänstgörande
V Anna Werner

013 Johan Hrjdén* x — — — Tjänstgör för Petri Ojala (SD)
SD Pentti Hevasahot
C SonjaRåberg
C Gunilla Persson - x — — — Tjänstgör för Rolf Andersson (C)
M Pernilla Danielsson
M Sture Bäcklund

MP Bertil Skog
MP Kent Abrahamsson

4Båda är ersättare för Petri Ojala
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§40 Dnr2018.0391.101

Årsredovisning och bokslut för år 2017 för förvaltade stiftelser

Årsredovisning och bokslut för år 2017 för fön’altade stifrelser har upprättats och ska’
godkännas av kommunfulhnäktige.

Tidigare behandling av ärendet
LedningsuLskottet beslutade 20 18-05-23, § 67, enligt förvaltningens förslag föreslå
kommun fullmäktige
Qli godkänna årsredovisning och bokslut för förvaltade stiftelser för år 2017

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 104, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

godkänna årsredovisning och bokslut för förvaltade stiftelser för år 2017

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna årsredovisning och bokslut för förvaltade stiftelser för år 2017

Ju erandes si”n. Uidrasbestyrkande
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§41 Dnr2018.0288.10l

Årsredovisning för år 2017 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Västmanland-Dahvna Lönenämnd har överlämnat årsredovisning med boisslut för år 2017.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-05-23, § 76, föreslå kommunfullmäktige

godkänna årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands Lönenämnd
att överskottet inte tas med till år 2018
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017
att lönenämnden ska fortsätta jobba med måluppfyllelsen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 100, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna årsredovisning för år 2017 för Västmanland-Dalarna Lönendmnd
att överskottet inte tas med till år 2018
j bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017
att lönenämnden ska fortsätta jobba med måluppfyllelsen

Carina Sdndor anmälerjäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna årsredovisningen för år 2017 för Västmanland-Dalarnas Lönenämnd

att överskottet inte tas med till är 2018

bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2017

att lönenämnden ska fortsätta jobba med måluppfyllelsen

Ju,7randessiUtdragsbestyrkande
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§ 42 Dnr 2018.0355.106

Årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund

För’bdndsdirektionen för Norra Västmanlands Samordninsf&bund har överlämnat
årsredovisning med bokslut för år 2017 till medlemskommunema för faststäflande.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 18-05-23, § 75, föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2017 för Norra Västmanlands
Samordningsförbund
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 99, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att fastställa upprättad årsredovisning för år 2017 för Norra Västmaniands
Samordningsförbund
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet

Elisabeth Åberg (L) och Roger lngvarsson (5) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att fastställa upprättad årsredovisning för år 2017 för Norra Vlistmanlands
Samordningsförbund

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet
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§43 Dnr2017.0724.101

Subventionering av tomtpriser

Tekniska utskottets ordförande har initierat ett ärende gällande subventionering av
tomtpriser. Ett tidigare beslut finns om tomtpris bå90 kr/kvm. Ett fåtal tomter har sålts
under senaste åren och en stimulans till ökning av försäljningen är önskvärd. Tekniska
utskottet beslutade 20 17-08-24, § 74 att skicka Subventionering av tomtpriser på remiss till
gruppledarna.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 20 17-04-27, § 37
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en förteckning över tomter i Skinnskattebergs
kommun till nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram handlingarna i ärende Dnr 2016.0635.101
Tomtpriser 2016 till nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet
att tekniska utskottet ska fortsätta bereda ärendet vid nästa ordinarie sammanträde med
tekniska utskottet

Tekniska utskottet beslutade 20 17-05-24, § 24
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett utkast till remiss avseende subventionering av
tomtpriser till nästa ordinarie sammanträde med tekniska utskottet

Tekniska utskottet beslutade 2017-08-24, § 74
4skicka Subventionering av tomtpriser på remiss till gruppledarna
att yttrandet ska vara Skinnskattebergs kommun tillhanda senast den 6 november 2017

Tekniska utskottet beslutade 20 18-05-28, föreslå kommunstyrelsen
att subventionera kostnaden till 40 kr/ m2 för ett enfamiljshus, inklusive nybyggnadskarta
och iordningställande av tomt
att subventionera kostnaden för flerfamiljshus till 30 kr/ m2, inklusive nybyggnadskarta
och iordningställande av tomt
att subventionera kostnaden för industritomter till 20 kr/ m2
g alla tomter som är subventionerade säljs med byggnadskrav på två år från inköp av tomt
samt överlåtelseförbud

subventioneringen gäller från och med den 1 augusti 2018 till 31juli 2023

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunftillmäktige
subventionera kostnaden till 40 kr/ m2 för ett enfamiljshus, inklusive nybyggnadskarta

och iordningställande av tomt
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att subventionera kostnaden för flerfamiljshus till 30 kr1 m2, inklusive nybyggnadskarta
och iordningställande av tomt
att subventionera kostnaden för industritomter till 20 kr? m2
jg alla tomter som är subventionerade säljs med byggnadskrav på två år från inköp av tomt•
samt överlåtelseförbud
att subventioneringen gäller från och med den 1 augusti 2018 till 31juli 2023

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

subventionera kostnaden till 40 kr! m2 för ett enfamiljshus, inklusive nybyggnadskarta
och iordningställande av tomt

att subventionera kostnaden för flerfamiljshus till 30 kr! m2. inklusive nybyggnadskarta
och iordningställande av tomt

att subventionera kostnaden för industritomter till 20 kr! m2

alla tomter som är subventionerade säljs med byggnadskrav på två år från inköp av tomt
samt överlåtelseförbud

att subventioneringen gäller från och med den 1 augusti 2018 till 31juli 2023
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§ 44 Dnr2018.0492.101

Ny personalpolicy för Skinnskattebergs kommun

Idag har vi ett styrdokument bepämnt “personalpolitiskt program” anÉaget den 14
december 2009. Detta styrdokument är inte aktuellt inom många områden och behv&
uppdateras till ett aktuellt policydokument. Innan dokumentet har skrivits har ett
omfattande arbete gjorts 1 förvaltningen tillsammans med chefer och medarbetare. Vi har
bland annat tagit fram fyra värdeord som ska gälla alla anställda i Skinnskattebergs
kommun, samt arbetat fram en medarbetar- och löneutvecklingssamtals mali.

Förslag på en ny personalpolicy finns som bilaga. Pcrsonalpolicyn är uppbyggd utifrån fem
områden vilka är; våra värderingar, ledarskap och medarbetarskap, jämställdhet och
mångfald, arbetsmiljö och hälsa, samt personal och kompetensförsörjning. Samverkan har
skett med de fackliga parterna.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ilrendet
Ledningsutskonet beslutade 2018-05-23, § 78, föreslå kommunfullmäktige
g ge förvaltningen i uppdrag att göra mindre redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa iayouten på Personalpolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil
att anta upprättad Personalpolicy

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 108,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar
att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Personalpolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 108, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

fl anta upprättad Personalpolicy

Roger Ingvarsson (5) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Sheila Imamovic Skog (MP), Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L),
Fredrik Skog (V) och Lena Lovén-Rolén (5).

Sheila Imamovic Skog (MP) och Fredrik Skog (V) yrkar att Personalpolicy för
Skinnskattebergs kommun åtenemitteras till kommunstyrelsen.

Justerandes UtdragsbestyrkandeWw%
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§ 44 forts.

Carina Såndor (L), Vanja Leneklint (L) och Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordförandens(älIei’ frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till bsIut och
finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Sheila Imamovic Skog (MP), Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V) reserverar sig
till förmån för Sheila Imamovic Skogs (MP) och Fredrik Skogs (V) förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta upprättad Personalpolicy för Skinnskattebergs kommun

Sheila Imamovic Skog (MP), Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V) reserverar sig
mot beslutet.

J terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§45 Dnr2018.0491.IO1

Skinnskattebergs kommuns lönepolicy

Idag har vi ett styrdokument benämnt Lönepolicy antaget den 14 qecember 2009.
Förändi’ingar inom området har skett, med nya kriterier ochpkéesser. Vi har bland annat
tagit fram en ny medarbetar- och löneutvecklingssamtalsmall där kriterierna består av våra
värdeord.

Förslag på en ny lönepolicy finns som bilaga. Vår nya lönepolicy är uppbyggd utifrån vårt
synsätt och arbetssätt som Skinnskattebergs kommun idag arbetar utifrån. Samråd har skett
med de fackliga parter och vissa språkliga ändringar har gjorts. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

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

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 107,
att ge förvaltningen i uppdrag att göra redaktionella ändringar
g ge förvaltningen i uppdrag att anpassa layouten på Lönepolicyn i enlighet med
Skinnskatteberg kommuns grafiska profil

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

Roger Ingvarsson (5) anmäLer jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

1 ärendet yttrar sig Sheila Imamovic Skog (MP) och Carina Sindor (L).

Sheila Imamovic Skog (MP) yrkar att Skinnskattebergs kommuns lönepolicy åteffemitteras
till kommunstyrelsen.

Carina Såndor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jus randes ‘gn. Utdragsbestyrkande

1i1-
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§ 45 forts.

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

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgörai idag eller återremitteras till
kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Sheila Imamovic Skog (MP), Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V) reserverar sig
till förmån för Sheila Imamovic Skogs (MP) förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta upprättad Lönepolicy

Sheila Imamovic Skog (MP), Fredrik Skog (V) och Helena Cederberg (V) reserverar sig
mot beslutet.

Ju terandes sign. Utdragsbestyrkande
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Interpellationer och frågor

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

Vid dagens sammanträde ställdes inga frågor.
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§47 Dnr2018.0223.l01

Svar på motion om Riddarhyttans skola

En motion i rubricerat ärendet har inkommit från Aneth Arvidsson (S), Roger Ingvarsson,
(S) och Elof Engman (S). Entjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 16,
g överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 18-05-22, § 24 föreslå kommunstyrelsen
att bifalla motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-06-12, § 88, enligt barn- och utbildningsutskottets
förslag föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (S), Carina SLindor (L) och Fredrik Skog (V).

Roger Ingvarsson (5) och Carina Sändor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen

Utdragsbestyrkande
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§48 Dnr2017.0853.I01.

Svar på motion angående enklare lekplats i anslutning till öppna
förskolan Stacken

Ärendet återremittnides till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige261t-l0-02, § 76
för utredning av kostnader för upprättande av enklare lekplats i anslutning till Stacken.
Svar från Regionen har inkommit. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20 16-06-20, § 62
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Tekniska utskottet beslutade 2016-10-06, § 52, föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-25, § 149, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunfuilmäktige beslutade 2016-11-21, § 103
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen

Tekniska utskottet beslutade 2017-05-24, 55
att förvaltningen får i uppdrag att inhämta skriftligt svar från Region Västmanland till nästa
ordinarie sammanträde

Tekniska utskottet beslutade 20 17-08-24, § 76
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-09-12, § 167, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att avslå motionen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-02, § 76
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att förvaltningen får i
uppdrag att utreda kostnaden

Tekniska utskottet beslutade 2018-01-19, §
att lägga informationen till handlingarna

Jutterandes sign. Utdragsbestyrkande
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att ärendet bordlägga till dess att besked lämnas från Region Västmanland hur de ställer sig
till delta projekt

Teknisla utkottet beslutade 2018-05-28, § 49, föreslå kommurfstyrlsen
att avslå motionen

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12, § 109, enligt tekniska utskottets förslag föreslå
kommunful Imäktige
att avslå motionen

1 ärendet yttrar sig Sheila Imamovic Skog (MP). Lena Lovén-Rolén (5) och Fredrik Skog
(V)

Sheila Imamovic Skog (MP) och Fredrik Skog (V) yrkar jj bifalla motionen.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Lena Lovén-Rolén (S) yrkande att avslå motionen
mot Sheila Imamovic Skogs (MP) och Fredrik Skogs (V) yrkande att bifalla motionen
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Lena Lovén-Roléns (S) förslag.

Sheila Imamovic Skog (MP), Fredrik Skog (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Helena Cederberg (V) reserverar sig till förmån rdr Sheila Imamovic Skogs (MP), Fredrik
Skogs (V) förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen
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§ 49 Dnr 2018.0700.101

Motion angående giftfri förskola och skola i Skinnskatteberg

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Shella 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (V).

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning

Ordföranden ställer 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. Utdragsbestyrkande4



Skinnskattebergs
SammanträdesprotokoH

Kommunfullmäktige 20 18-09-03 Sid. 76

§ 50 Dnr2018.0702.10l

Motion angående inventering och komplettering av lekredskap på
Skinnskattebergs kommuns lekplatser

En motion i rubricerat ärende har inkominit &ån Sheila 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (V).

Kommunfullmäktiges presidium röreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

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

Kommunfullmäktige beslutar

il överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Jus; randes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebe
!korflrflUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 18-09-03 Sid. 77

§51 Dnr2018.0703.101

Motion angående eget rum inom äldreomsorgen även vid tillfälligt
boende

En motion i rubricerat ärendehar nkommit från Sheila 1. Skog (MP) och Fredrik Skog (Vi.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

J terandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebégs
ikmhiun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 18-09-03 Sid. 78

§ 52 Dnr2OlS.0674.10l

Medborgarfärslag angående återvinningsstation

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Hans Jonsson.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarrörslaget till kommunstyrelsen rör beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

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

J1s era ‘d s ign. Utdragsbestyrkande



Skinnskatteb€Ps
51KOfliffiUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 18-09-03 Sid. 79

§ 53 Dnr2OlS.0599.101

Medborgarförslag angående 65 + boende

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Hans Nilsson.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäk tige

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

Kommunfullmäktige beslutar

g överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommun fullmäktige

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebis
Sammanträdesprotokoll

Kommunfuflmäktige 20 18-09-03 Sid. 80

§ 54 Dnr 2018.0600.101

Medborgarförslag angående cykelbana till Uttersberg

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Hans Nilsson.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarrörslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

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
kommunfu Il mäkti ge

Utdragsbestyrkande



-

Skinnskttebergs
Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2018-09-03 Sid. 81

§ 55 Dnr 2018.0503.101

Medborgarförslag angående parkbänkar längs gångvägarna

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Dorrit Söderholm.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att besluta
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunful Imäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige



Skinnskattebg
kömun Sammanträdesprotokoll
Kommunifillmäktige 20 18-09-03 Sid. 82

§56 2018.0718.101

Motion angående medlemskap i Bergsiagsakademien

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Lars Andersson (5).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för heredning

Utdragsbestyrkande



SkinnskaUab€F
tZk&Filiiun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2018-09-03 Sid. 83

§57 2018.071T101

Motion angående kommunhus

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Lars Andersson (S).

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

Kommunfullmäktige beslutar

iti överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Jusferandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebs
«EZkäFiittiun Sammanträdesprotokoll
Kommunfuflmäktige 2018-09-03 Sid. 84

§ 58

Entlediganden

2018.0522.101
Anders Nordehbris (L) har inkommit med en begäran om entlediganae från
förtroendeuppdraget som ledamot i revisionen i Skinnskattebergs kommun.

Kommunfullmäktige har att entlediga honom från uppdraget som ledamot i revisionen i
Skinnskattebergs kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Anders Nordenbris (L) från uppdraget som ledamot i revisionen i
Skinnskattebergs kommun

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande1Vv



Skinnskatteb€
Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 20 18-09-03 Sid. 85

§ 59

Val till förtroendeuppdrag i kommunen

2018.0522. 101
Iotninunful1mäkuge ska förrätta val till uppdrag som Iedhnoi i revisionen efter Anders
Nordenbris (L).

1 ärendet yttrar sig Angelique Nyström (OB), valberedningens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutar

att vUlja Lennart Lidquist (L) till uppdrag som ledamot i revisionen efter Anders
Nordenbris (L). Mandattiden gäller till och med 2019-04-30.

Ju erandes sign. UtdragsbestyrkandeHLr



Skinnskattebeis
iImmun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 18-09-03 Sid. 86

§ 60

Delgivningar

20 18-06-14
• Kommunstyrelsen

Protokoll 2018-06-12

2018-05-30
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2018-05-29

20 18-06-26
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2018-06-21

2018-05 -07
Valnämnden
Protokoll 2018-05-04

20 18-06-04
Valnämnden
Protokoll 2018-06-01

20 18-08-24
Valnämnden
Protokoll 2018-08-17

2018-05 -2 1
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 2018-04-27

2018-04- 17
Revisionen
Granskning av upphandling och inköp

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

/y



Skinnskattebergs kommun

Motion 2018 —09- 03
ds.a..sP

Angående medlemskap i Bergsiagsakademin

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner
och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för
samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv
utveckling av Bergslagen.

Skinnskattebergs kommun är med i intresseföreningen och det är bra.

Intresseföreningen Bergslaget driver och samordnar Bergslagsakademin.

Tankesmedjan Bergslegsakademin är en kreativ arena och experimentell verkstad för strategiska
framtidsfrågor i Bergslagen. 1 tankesmedjan testas olika arbetssätt genom kunskap, mötesplatser
och samverkan mellan det offentliga, näringslivet och högskolor/universitet i Bergslagen.
Den långsiktiga visionen är att bidra till attraktivitet, tillväxt och samhällsutveckling i Bergslagen.

Skinnskattebergs kommun valde under den mandatperiod som nu går mot sitt slut att inte iängre
vara med i Bergslagsakademin.

Jag menar att detta är mycket olyckligt. Att vara med i Bergslagsakademin är ett bra sätt för
kommunens politiker och tjänstemän att få en uppdaterad omvärldsorientering och få möjlighet att
kunna se bortom horisonten.

Kostnaden för kommunen att vara medlem i Bergslagsakademin är inte stor.

Jag anser att det är viktigt att Skinnskattebergs kommun åter blir en del av Bergslagsakademin.

Därför yrkar jag
- att Skinnskattebergs kommun åter ansöker om medlemskap i Bergsiagsakademin

Riddarhyttan 2018-09-01

Lars Andersson (s)



Skinnskaffebergs kommun
Motion

2018 09 03
Angående kommunhus :.JP

Kommunhuset 1 Skinnskatteberg är i stort behov av renovering.
Den tänkta töretagsbyn Aspebäcken (id folkhögskolans lokaler) har inte kommit igång alls i den
omfattning som tänkt var.

Mycket vatten har hunnit rinna under Hedströmmens broar sedan diskussionen om att flytta
kommunhuset till Foikhögskolans lokaler ägde rum. När denna fråga då var aktuell fanns inte en
majoritet inom politiken Tör att fatta beslutet att flytta kommunhuset. Tyvärr.

Nu är vii ett helt nytt läge.
Kommunen äger numera hela Aspebäcken. Kommunen kan på egen hand besluta om hur
framtiden skall se ut. Lokalerna har renoverats och skulle efter viss anpassning bli mycket
ändamålsenliga för att fungera som ett kommunhus.

Nuvarande kommunhus som är i behov av renovering kan göras om till fina lägenheter istället för
att renoveras som ett något för trångt kommunhus, På bostadamarknaden i Skinnskatteberg finns
en stor efterfrågan på lägenheter.

Med denna motion vill jag alltså åter lyfta frågan om att flytta kommunhuset till fd Folkhögskolans
lokaler, samt undersöka möjligheterna att göra om kommunhuset till bostäder. En genomlysning av
ekonomiska konsekvenser samt fördelar och ev nackdelar med detta förslag behöver givetvis
göras för att ett klokt beslut skall kunna fattas.

Därför yrkar jag
- att en gedigen genomlysning görs för att belysa frågan om en flytt av kommunhuset till
Aspebäcken samt renovering av nuvarande kommunhus till bostäder.

Riddarhyttan 2018-09-02

Lars Andersson (s)



Reservation mot Kommunfullmäktiges beslut 20180903 om att anta Ny lönepolicy för
Skinnskattebergs kommun

En lönepolicy ska vara tydlig och konkret för att ge vägledning. Det förutsätter att
medarbetarna känner till vilka krav, förväntningar och mål som gäller och att cheferna följer
upp och återkopplar resultaten. Grunderna för lönesättning vid anställning är arbetets
svårighetsgrad, ansvar och befogenheter samt utbildning och kompetens. Eventuella
löneskillnader ska vara sakligt motiverade och inte diskriminerande.

Som medarbetare ska man bl.a.

• veta vilka krav och förväntningar som gäller inom den verksamhet man arbetar i

• själv kunna påverka sin löneutveckling genom att, i dialog med närmaste chef, förbättra sitt
arbetsresultat, höja sin kompetens, ta större ansvar och bidra ytterligare till verksamhetens
utveckling.

Som chef ska man dessutom ansvara för att

• tydligt förmedla till medarbetarna vilka lönekriterier som gäller.

• genomföra medarbetar- och lönesamtal med medarbetare regelbundet varje år med dina
medarbetare.

• tillsammans med medarbetarna formulera tydliga förväntningar och krav samt att följa upp
hur medarbetarna har uppfyllt förväntningarna.

Förslaget är ofullständigt och inte genomarbetat.

Skinnskatt rg den 3eptember 2018

Sheialma ovic Sko

Miljöpartiet de g öna Viiterpaiet

Skinnskaftebergs kommun

2018 —09— 04
Dnr



Reservation mot Kommunfullmäktiges beslut 20180903 om aft avsTå Miljöpartiets
motion angående enklare lekplats i anslutning till öppna förskolan Stacken

Skinnskattebergs kommun har resurser att inrätta en enklare lekplats i anslutning till öppna
förskolan Stacken. Det handlar om prioriteringar.
Behovet finns och lekplatsen har efterfrägats av många föräldrar.

Skinnskatteberg den 3september2018

%movicsk2

Miljöpartiet de gröna

r

Skinnskat[ebergs kommun

2018—09—04

2

Vänsterpartiet



Reservation mot Kommunfullmäktiges beslut 20180903 om all anta Ny
personalpolicy för Skinnskattebergs kommun

En väl förankrad personalpolicy i takt med vår tid ger en god grund för en fortsatt ambitiös
personalpolitik i alla kommunens verksamheter.

Förslaget bör tas fram i bred samverkan med medarbetare, chefer och fackliga
organisationer och alla bör vara överens om att det stora arbetet handlar om att förverkliga
policyn på arbetsplatserna.

Personalpolicyn ska bidra till all skapa tillhörighet och sammanhållning och utgöra en
strategisk linje och gemensamt synsätt för medarbetare. Framtagandet av förslaget ska ha
engagerat ett stort antal medarbetare.

Personalpolicy ska vända sig till alla medarbetare och chefer på Skinnskattebergs kommun.
Ett särskilt ansvar bör åläggas chefer utifrån ansvar och befogenheter.

En personalpolicy ska beskriva kommunens förhållningssätt inom olika områden,
förväntningar och krav kommunen har som arbetsgivare på medarbetare. Den ska även
beskriva vad man kan förvänta sig av kommunen som arbetsgivare.
Anställningsförhållanden, anställningsvillkor, arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor regleras
också i lagar och avtal.

Särskilt bör belysas att som medarbetare på Skinnskattebergs kommun arbetar man ytterst
på uppdrag av Skinnskattebergare och det arbete finansieras med skatter och avgifter. Vi
utgår från Skinnskattebergarnas behov och använder de gemensamma resurserna på ett
effektivt sätt.

Dessutom har Skinnskattebergs kommun nyanställt och kommunchefen och HR chefen, de
har inte getts möjlighet att delta i framtagandet av policyn.

Förslaget är ofullständigt och inte genomarbetat.

september 2018

nsfrJtpms kommun

2018 —09— 06

Miljöpartiet de gröna Vänsterpartiet


