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Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställdes vid allmänhetens frågestund.

Efter allmänhetens frågestund delas Skinnskatteberg kommuns Miljöpris för år 2018 ut
till David Hildningstam och Tony Hildingstam samt Skinnskatteberg kommuns
Miljöstipendium för år 201$ ut till Ktockarbergsskolans klass 1 A.

Kommunfullmäktige beslutar afl bordlägga avtackning av avgående ledamöter till nästa
sammanträde.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 106

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Närvarande ledamöter — upprop

Ledamöter Närvaro Notering

5 Lena Lovén-Rolén x
L Carina Sndor x Ej § 118 pga.jäv

SD Ewa Olsson Bergstedt x
S Tony Bölja x § 106-112
5 Charlotte Jansson x Ej § 107 pga.jäv
L Tobias Jarstorp x

SD Oscar Sjöstedt
S Roger Ingvarsson x Ej § 107 pga.jäv
M Bo Öberg x
S Eva Anderberg x Del av § 108, 109-131,
L Elisabeth Åberg x Ej § 107 pga.jäv
V fredrik Skog x
C Helena Norrby x

SD Birgit Barchiesi x
S Lars-Göran fammé x
S Sabine Thungren x
L Anders Nordenbris x

SD Jonny Emtin x
S Rolf Sass x
S Aneth Arvidsson x Ej § 107 pga.jäv
L Vanja Leneklint x
5 Klaus Jesse x

SD Pär Huitman x
S Ann-Christine Andersson
L Susanne Karlsson x § 106-107, det av § 108
M Staffan Strid x
5 Pentti Lahtinen x

SD San von Walden x
V Helena Cederberg x
C Ulf Kjellin
L Solveig Hammarström x

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro Notering

M Angeligue Nyström
M Pernilla Danielsson
C Rolf Andersson x Tjänstgör ffir Ulf Kjellin (C) §

106-11 4
C Sonja Råberg
L Warja Rafik x Tjänstgör för Elisabeth Åberg (L)

§ 107, Susanne Karlsson (L) del
av 108, 109-131

L Anna-Lena Lundén
L Jan Lejon
L Kjell Andersson x Tjänstgör för Carina Sändor (L) §

118
S Gabriel Andersson
S Helena Nykänen x Tjänstgör för Ann-Christine

Andersson
S ElofEngman
S Barbara Laaksonen x Tjänstgör för Eva Anderberg (S)

106-107, del av § 108
S Per Andersson
S Laila Åberg x Tjänstgör för Aneth Arvidsson (S)

§ 107,Tony3ö1ja(S) 113-131
V Anna Werner
V Agneta C. Lundberg

SD Vesa Koskelainen x Tjänstgör för Oscar Sjöstedt
SD Cecilia Olsson Bergstedt
SD Therese Lövdahi
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§ 107 Dnr2018.0612.003

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun med bilagor fasta arvoden och ersättningar till
förtroendevalda 1 Skinnskattebergs kommun för åren 201 9-2022

Nuvarande arvodesregtemente för förtroendevalda antogs av kommLlnfullmäktige 2011-
11-2 1, § 58. Det beslutades även då att reglementet skulle utvärderas 2012 då det varit i
bruk i ett kalenderår. En rapport angående den praktiska tillämpningen överlämnades till
ledningsutskottet 2013-02-19, och utskottet beslutade att ett förslag till förändringar
skulle arbetas fram. förslaget skickades på remiss till de politiska partierna och ett
remissvar inkom. förvaltningen arbetade fram ett ändringsförslag som presenterades och
antogs av kommunfullmäktige 2013-11-24, § 73.

Avdelning personal och kansli administrerar rapporteringen av förtroendevaldas
ersättningar utifrån närvarolistor från sammanträden och månadsrapporter. Det finns ett
behov till förenkling av reglementet då många av ersättningstyperna är svåra att bedöma
och! eller används sällan eller aldrig.

En genomgång av de mest rapporterade arvodestyperna år 2017 har och det visade sig att
det med fördel skulle gå att genomföra denna förenkling utan att den förtroendevalda
lider ekonomisk förlust. 1 revideringen ingår även att reglera ersättningsnivåerna på de
arvodestyper som inte beslutas i budget.

En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 117,

förvaltningen får i uppdrag att utfiira redaktionella ändringar i upprättat förslag till
arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs kommun för åren 2019-2022

förvaltningen får i uppdrag att revidera bilaga ersättningar till flirtroendevalda i
Skinnskattebergs kommun för åren 2019-2022 rörande kl lometerersättningen till
förtroendevalda
att överlämna bilagorna fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022 till kommunstyrelsen för förslag till beslut
till kommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-03, § 117, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun för åren 20 19-2022

Jus randes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 107 forts.

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-10-23, § 157,
att förvaltningen får i uppdrag att revidera bilaga ersättningar till förtroendevalda i
Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022 rörande ordförande Tekniska utskottet 5,4
Andel (%) av inkomstbasbeloppet, ordfZ5rande Barn- och utbildningsutskottet 5,4 Andel
(%) av inkomstbasbeloppet, ordförande Miljö- och byggnadsnämnden 5,7 Andel (%) av
inkomstbasbeloppet, Sammanträdesarvode 1:a timman Kf 0.48 Andel (%) av
inkomstbasbeloppet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 157, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunful Imäktige
p anta upprättat förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun med bilagor fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1
Skinnskattebergs kommun för åren 20 19-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2018-1 1-12, § 68
ärendet återrernitteras till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-12-05, § 220, föreslå kommunfullmäktige
anta upprättat förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs

kommun med bilagor fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun flir åren 20 19-2022

Aneth Arvidsson (5), Charlotte Jansson (5), Elisabeth Åberg (L) och Roger Ingvarsson
(5) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

Bo Öberg (M) tjänstgör i egenskap av ålderspresident som ordförande.

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén- Rolén (5), Carina Såndor (L), Eva Olsson Bergstedt (SD)
och Fredrik Skog (V).

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar att bilaga ersättningar till förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun för åren 20 19-2022 ändras rörande ordförande Kommunfullmäktige 5 Andel
(%) av inkomstbasbeloppet, 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige 1 Andel (%) av
inkomstbasbeloppet, 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige 1 Andel (%) av
inkomstbasbeloppet, ordförande Överförmyndarnämnden 2,2 Andel av
inkomstbasbeloppet och vice ordförande Överförmyndamämnden 0,8 Andel (%) av
inkomstbasbeloppet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§107 forts.

Carina S.ndor (L) och Eva Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyre Isens
förslag.

fredrik Skog (V) yrkar bifall till Lena Lovén-Roténs förslag.

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

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att anta upprättat
förslag till Arvodesreglemente för förtroendevatda i Skinnskattebergs kommun med
bilagor fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1 Skinnskattebergs
kommun för åren 2019-2022 mot Lena Lovén-Roléns förslag bilaga ersättningar
till förtroendevalda 1 Skinnskattebergs kommun för åren 2019-2022 ändras rörande
ordförande Kommunfullmäktige 5 Andel (%) av inkomstbasbeloppet, 1:e vice
ordförande Kommunfullmäktige 1 Andel (%) av inkomstbasbeloppet, 2:e vice
ordförande Kommunfullmäktige 1 Andel (%) av inkomstbasbeloppet, ordförande
Overförmyndarnämnden 2,2 Andel av inkomstbasbeloppet och vice ordförande
Overförmyndarnämnden 0,8 Andel (%) av inkomstbasbeloppet och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för förslag till voteringsordning som godkänns.

De ledamöter som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar ja och de ledamöter som
röstar på Lena Lovén-Roléns (S) förslag röstar nej.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 15 röster och Lena Lovén-Roléns
tS) yrkande får 14 röster.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

anta upprättat förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun med bilagor fasta arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Skinnskattebergs
kommun för åren 20 19-2022

Justerandes sign.
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§ 10$ Dnr2018.0789.101

Budget och mål för år 2019 samt plan för åren 2020-2021 för
Skinnskattebergs kommun

Förslag till budget och mål för år 2019 samt verksamhetspian för åren 2020-2021 för
Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 201 8-10-03, § 118,
att överlämna förslag till beslut gällande att godkänna upprättat förslag till taxor och
avgifter för år 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående
till 4 384 000 kronor till komtrninstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande investeringsbudgeten för år 2019 uppgående till
40 000 000 kronor till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande driftrambudget för år 2019 till kommunstyrelsen
att överlämna förslag till beslut gällande inriktningsmål för Skinnskattebergs kommun till
kommunstyrelsen

Ledningsutskottet beslutade 20 18-10-03, § 11$, föreslå kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till maximalt
1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag
att anta upprättat budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5 500 tkr. Detta
fördelat på:
- 1 300 tkr till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, för att finansiera
Skinnskattebergs kommuns det av NVUs totala budgetäskande. Detta inkluderar 374 tkr
för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande gällande rätt till
Komvux.
- 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande gällande
Naturbruk yrkesvux i Skinnskatteberg.
- 800 tkr till ökade kostnader för fjärrvärme till kommunala fastigheter.
- 50 tkr till energideklaration.
- 150 tkr till ökade elkostnader för kommunala fastigheter.
- 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKFINärke.
- 500 tkr till barnomsorg på obekväm arbetstid.
- 100 tkr till överförmyndarnämnden för arvoden för sammanträden, förlorad
arbetsförtjänst och övriga kostnader för förtroendevalda.
- 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt
kommunfullmäktiges presidiums beslut 201 8-05-21.

2t sign. Utdragsbestyrkande
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§ 108 forts.

- 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter nytitlsättning.
- 170 tkr till utökad tjänst för beredskaps- och säkerhetssamordnare.
- 0 kr till trygg och säker hemgång, somatik. finansiering sker inom ram.
- 1 695 tkr till buffert för förstärkning av personal.
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 15$,
g följande noteras till protokollet: Med anledning av att endast Liberalerna och
Moderaterna har flirdigarbetade budgetförslag bordläggs Budget 2019 med plan 2020-
202 1, förutom skatten, till nästa sammanträde med kommunstyrelsen
att återemittera taxor och avgifter till förvaltningen för revidering
gfl i övrigt bordlägga ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23, § 15$, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

Kommunfullmäktige beslutade 20 18-1 1-12, § 67, enligt kommunstyrelsens förslag
att kommunalskatten ska vara oförändrad 22,51 kronor per skattekrona

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 201
förvattningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslag till

driftrambudget för år 2019
g förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i upprättat förslag till taxor
och avgifter för år 2019

notera till protokollet att plantaxan saknas i förslag i upprättat förslag till taxor och
avgifter för år 2019

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 201, föreslå kommunfullmäktige
att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR uppgående till maximalt
1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor
att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000
kronor

1 ste andes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10$ forts.

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av avfallstaxa
201$ inklusive ft5rändrad latrintaxa
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”

i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar fir år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor

1 ärendet yttrar sig Lena Lovén-Rolén (S), Carina Såndor (L), Fredrik Skog (V), Eva
Olsson Bergstedt (SD) och Bo Öberg (M).

Lena Lovén-Rolén (5) presenterar Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende, utökad drift för år 2019 uppgående
till 5 500 000 kronor, engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000 kronor
och avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor. Budgetförslaget
bifogas protokollet.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 32$ 000
kronor
att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”
att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor

Carina Såndor (L) presenterar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor, engångs
driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000 kronor, investeringar för år 2019
uppgående till 43 975 000 kronor och förslag till övergripande inriktning/mål för år 20 19-
2022. Budgetförslaget bifogas protokollet.

Carina Såndor (L) yrkar
att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor
att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000 kronor

/lister ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 108 forts.

g kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor

kommunfuitmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 20 19-2022

Susanne Karlsson (L) lämnar sammanträdet. Ordföranden kallar in Warja Rafik (L) som
ersättare för Susanne Karlsson (L). Ordföranden kallar sedan in ordinarie ledamot Eva
Anderberg (S) och hennes tjänstgörande ersättare Barbara Laakonen (5) slutar tjänstgöra.

fredrik Skog (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bo Öberg (M) yrkar bifall till Carina Såndors (L) förslag.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Ordföranden beslutar att ej tillåta Warja Rafik (L) att tjänstgöra som ersättare för Susanne
Karlsson (1) samt att detta också gäller Eva Anderbergs (5) inträde som ordinarie ledamot
i ersättare Barbara Laakonens (S) ställe. Ordföranden meddelar kommunfullmäktige att
beslutet grundar sig på att det inte är tillåtet att byta tjänstgörande ledamöter under
pågående handläggning av ett ärende.

Då Susanne Karlsson (L) har lämnat sammanträdet förblir hennes plats tom. Barbara
Laakonen (5) fortsätter att tjänstgöra för Eva Anderberg (S) under resterande del av
ärendet.

Aneth Arvidsson tS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Eva Olsson Bergstedt (SD) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas förslag.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen som godkänns.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att för år 2019 ianspråktaga
resuttatutjämningsreserven, RUR uppgående till maximalt 1,5 procent av skatteintäkter
och statsbidrag och finner frågan med ja besvarad.

ster ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10$ forts.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag anta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående tiLl 5 500 000 kronor mot
Liberalernas och Moderaternas förslag kommunfullmäktige antar Liberalernas
och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor och finner att kommunfu)lmäktige beslutat enligt
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpa rtiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för voteringsordningen. De ledamöter som röstar på
kommunstyrelsens förslag att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående
till 5 500 000 kronor röstar ja och de ledamöter som röstar på Liberalernas och
Moderaternas förslag kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas
gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000
kronor röstar nej.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 14 röster, Liberalernas och
Moderaternas förslag får 14 röster. 2 ledamöter avstår. Ordförandens röst fäller
avgörandet då ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyref sens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor.

Carina Såndor (L), Tobias Jarstorp (L), Elisabeth Åberg (L), Anders Nordenbris (L),
Vanja Leneklint (L), Solveig Hammarström (L), Bo Oberg (M), Staffan Strid (M), Ewa
Olsson Bergstedt (SD), Vesa Koskelainen (SD), Birgit Barchiesi (SD), Jonny Emtin (SD),
Pär Hultman (SD), och San von Walden (SD) reserverar sig tilL förmån för Liberalernas
och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende utökad drift för år 2019
uppgående till 5 500 000 kronor.

Ordföranden ställer frågan om kommunfuitmäktige beslutar att partistödet i form av
grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige och att mandatstödet
ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta finansieras inom
ram och finner frågan med ja besvarad.

/
ste andes sign. Utdragsbestyrkande
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Ordffiranden föreslår votering och redogör fdr voteringsordningen. De ledamöter som
röstar på kommunstyrelsens förslag att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019
uppgående till 4 32$ 000 kronor röstar ja och de ledamöter som röstar på Liberalernas och
Moderatemas förslag att kommunfutlmäktige antar Liberalernas och Moderatemas
gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till
4 350 000 kronor röstar nej.

Votering genomförs.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 14 röster, Liberalernas och
Moderatemas förslag får 14 röster. 2 ledamöter avstår. Ordförandens röst filler
avgörandet då ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag anta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000
kronor

Carina Såndor (L), Tobias Jarstorp (L), Elisabeth Åberg (L), Anders Nordenbris (L),
Vanja Leneklint (L), Solveig Hammarström (L), Bo Oberg (M), Staffan Strid (M), Ewa
Olsson Bergstedt (SD), Vesa Koskelainen (SD), Birgit Barchiesi (SD), Jonny Emtin (SD),
Pär Hultman (SD), och San von Walden (SD) reserverar sig till förmån för Liberalernas
och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år
2019 uppgående till 4 350 000 kronor.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat
förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av avfallstaxa 2018 inklusive
förändrad latrintaxa och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensam rna
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr” mot Liberalernas och
Moderaternas förslag att kornmunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas
gemensamma budgetförslag avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år
2019-2022 och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.

Votering begärs och genomförs.

/
‘J ster des sign. Utdragsbestyrkande
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Ordföranden redogör för voteringsordningen. De ledamöter som röstar på
kommunstyretsens förslag att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Centerpartiets gemensamma budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 201kr”
röstar ja och de ledamöter som röstar på Liberalernas och Moderatemas förslag
kommunfultmäktige antar Liberalernas och Moderatemas gemensamma budgetfZ5rslag
avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 2019-2022 röstar nej.

Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 14 röster, Liberalernas och
Moderaternas förslag får 14 röster. 2 ledamöter avstår. Ordförandens röst fäller
avgörandet då ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag godkänna
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag att “målarbete parlamentariskt januari 2OTkr”.

Carina Såndor (L), Tobias Jarstorp (L), Elisabeth Åberg (L), Anders Nordenbris (L),
Vanja Leneklint (L), Solveig Hammarström (L), Bo Öberg (M), Staffan Strid (M), Ewa
Olsson Bergstedt (SD), Vesa Koskelainen (SD), Birgit Barchiesi (SD), Jonny Emtin (SD),
Pär Hultman (SD), och San von Walden (SD) reserverar sig till förmån för Liberalernas
och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende förslag till övergripande
inriktning/mäl för år 2019-2022.

Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag anta
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor
mot Liberalernas och Moderaterna förslag att kommunfullmäktige antar
Liberalernas och Moderaternas gemensam rna budgetförslag avseende investeringar
för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets
gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till
40 650 000 kronor.

Votering begärs och genomförs.

Ordföranden redogör för voteringsordningen. De ledamöter som röstar kommunstyrelsens
förslag att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor röstar
ja och de ledamöter som röstar på Liberalernas och Moderatemas förslag g
kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor röstar nej.

,J ste ndes sign. Utdragsbestyrkande
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Voteringen utfaller så att kommunstyrelsens förslag får 14 röster, Liberalernas och
Moderaternas förslag får 14 röster och 2 avstår. Ordförandens röst fätler avgörandet dä
ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och
Ceuterpartiets gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019
uppgående till 40 650 000 kronor.

Carina Såndor (L). Tobias Jarstorp (L), Elisabeth Åberg (L), Anders Nordenbris (L),
Vanja Leneklint (L), Solveig Hammarström (L), Bo Oberg (M), Staffan Strid (M), Ewa
Olsson Bergstedt (SD), Vesa Koskelainen (SD), Birgit Barchiesi (SD), Jonny Emtin (SD),
Pär Huitman (SD), och San von Walden (SD) reserverar sig till förmån för Liberalernas
och Moderaternas gemensamma budgetförslag avseende investeringar för år 2019
uppgående till 43 975 000 kronor.

Ordföranden ställer frågan om kommunfutlmäktige beslutar i övrigt godkänna förslag
till driftrambudget för år 2019 och finner frågan med ja besvarad.

Carina Såndor (L) meddelar att Liberalerna kommer lämna in en skriftlig reservation till
ärendet, § 108. Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) meddelar detsamma f5r
Moderaterna och Sverigedemokratema.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR uppgående till maximalt
1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor

parti stödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att
detta finansieras inom ram

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende engångs dniftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 328 000
kronor

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019 med tillägg av avfallstaxa
2018 inklusive förändrad latrintaxa

Justera des sign. Utdragsbestyrkande
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att godkänna Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförstag att “målarbete parlamentariskt januari 201kr”

att anta Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Centerpartiets gemensamma
budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till 40 650 000 kronor

att i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019

J ster des sign. Utdragsbestyrkande
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§ 109 Dnr2Ol$.0955.101

Kommunfullmäktiges val till förtroendeuppdrag i kommunen

Kommunfullmäktige har att besluta om förtroendeuppdrag för mandatperioden
2019-2022.
förslag enligt lista har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Valberedningen beslutade 201 8-1 1-22, § 4,
att notera till protokollet att valberedningen är oenig
att vatberedningen ska notera till protokollet att Sverigedemokraterna anser att posten
som andre vice ordförande i kommunstyrelsen ska tillfalla det tredje största partiet
att partierna ska inkomma med vakanta platser till justeringen klockan 15.00 måndagen
den 26 november

Valberedningen beslutade 20 18-1 1-22, § 4, föreslå kommunfultmäktige
att anta upprättat förslag till förtroendevalda i kommunstyrelsen, miljö- och
byggnadsnämnden, vatnämnden. överförmyndarnämnden och revisonen

Vatberedningen beslutade 2012-12-10, § 9, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till förtroendevalda i kommunstyrelsen, miljö- och
byggnadsnämnden, valnämnden och revisonen
att genomföra lottning av mandatnummer 3 mellan Socialdemokraterna och
Sverigedemokraterna gällande det sista mandatet i överförmyndarnämndensamt att
därefter anta upprättat förslag till förtroendevalda i överförmyndarnämnden

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (5), Vanja Leneklint (L), fredrik Skog (V) och
Roger Ingvarsson (5) och Bo Oberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD),

Roger Ingvarsson (5), ordföranden i valberedningen, presenterar valberedningens förslag
till förtroendevalda i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden och revisionen.

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

sterandes sign. Utdragsbestyrkande

/



1

Skinn
rIT’fliflUfl Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2018-12-10 Sid. 157

§ 109 forts.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja Sara Pettersson Ruyter (M)
till ordförande i revisonen och Lennart Lidquist (L) till vice ordförande i revisionen samt
att i övrigt välja ledamöter i revisionen enligt upprättat förslag och finner frågan med ja
besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja Lena Lovén-Rolén (S) till
ordförande i kommunstyrelsen, Helena Oling (S) till 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen och Carina Såndor (L) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samt
att i övrigt välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen enligt upprättat förslag och
finner frågan med ja besvarad.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) deltar ej i beslutet gällande val av ordförande och
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Ewa Olsson Bergstedt (SD), Vesa Koskelainen
(SD), Birgit Barchiesi (SD), Jonny Emtin (SD), Pär Hultman (SD) och San von Walden
(SD) deltar ej i beslutet gällande val av ordförande i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja Klaus Jesse (5) till
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och Anders Jacobsson (5) till vice ordförande
i miljö- och byggnadsnämnden samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) deltar ej i beslutet gällande val av ordförande och
vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja Lars Andersson tS) till
ordförande och Leif fredriksson (5) till vice ordförande i valnämnden samt att i övrigt
välja ledamöter och ersättare i valnämnden enligt upprättat förslag och finner frågan med
ja besvarad.

Bo Öberg (M) och Staffan Strid (M) deltar ej i beslutet gällande val av ordförande och
vice ordförande i valnämnden.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner att lottning sker av
mandatnummer 3 i överförmyndarnämnden enligt Sveriges Kommuner och Landsting,
SKLs rekommendationer och finner frågan med ja besvarad.

Kommunsekreteraren lämnar lokalen och ordföranden och justerama kontrollerar och
lägger ned röstsedtar för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i kuvert och
därefter i valurnan. Kommunsekreteraren kallas åter in i lokalen och drar ett kuvert.

Röstsedeln öppnats och det tredje mandatet i överförmyndarnämnden tillfaller
Socialdemokraterna.

ste ‘andes sign. Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja Elisabeth Åberg (L) till
ordförande i överförmyndarnämnden och Marianne Thungren (5) till vice ordförande i
överförmyndarnämnden samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare i
överförmyndarnämnden enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att föreslå kommunfullmäktige en fördelning av platser enligt en överenskommelse
mellan partierna. Ledamöter och ersättare väljs då på det vanliga sättet med majoritetsval.
Grunden för fördelningen ska vara det resultat som ett val enligt lagen om proportionellt
valsätt skulle ge

att ej genomföra lottning mellan det mandatnummer som har en asterisk och efterföljande
mandatnummer, trots att deras jämförelsetal är lika, i de fall då lottningen endast påverkar
mandatnumrens inbördes ordning

att föreslå kommunfullmäktige en fördelning av platser baserat på att följande partier har
ingått valsamverkan:
- Socialdemokraterna (12 mandat) har inte ingått valsamverkan
- Liberalerna (7 mandat) + Moderaterna (2 mandat) + Centerpartiet (2 mandat)
- Sverigedemokraterna (6 mandat) har inte ingått valsamverkan
- Vänsterpartiet (2 mandat) har inte ingått valsamverkan

att grunden för fördelning av platser i revisionen ej ska vara det resultat som ett val enligt
lagen om proportionella valsätt skulle ge. Av hävd tillämpas ej lagen om proportionella
valsätt vid val av revision i Skinnskattebergs kommun

g välja Sara Pettersson Ruyter (M) till ordförande i revisonen och Lennart Lidquist (L)
till vice ordförande i revisionen samt att i övrigt välja ledamöter i revisionen enligt
upprättat förslag

att välja Lena Lovén-Rolén (5) till ordförande i kommunstyrelsen, Helena Öling (S) till
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och Carina Såndor (L) till 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen enligt
upprättat förslag

att välja Klaus Jesse (5) tiLl ordförande i miLjö- och byggnadsnämnden och Anders
Jacobsson (5) till vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt att i övrigt välja
ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag
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att välja Lars Andersson (5) till ordförande i valnämnden och Leif fredriksson (S) till
vice ordförande i valnämnden samt att i övrigt välja ledamöter och ersättare i valnämnden
enligt upprättat förslag

välja Elisabeth Åberg (L) till ordffirande i överförmyndarnämnden och Marianne
Thungren (S) till vice ordförande i överförmyndarnämnden samt att i övrigt välja
ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden enligt upprättat förslag

Jsterandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges val till förtroendeuppdrag i
samverkansorgan

Kommunfuitmäktige har att besluta om förtroendeuppdrag för mandatperioden
2019-2022.
förslag enligt lista har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Valberedningen beslutade 2018-11-22, § 5
g notera till protokollet att valberedningen är oenig
att partierna ska inkomma med vakanta platser till justeringen klockan 15.00 måndagen
den 26 november

Valberedningen beslutade 2018-11-22, § 5, föreslå kommunfutlmäktige
att anta upprättat förslag till förtroendevalda Norra Västmanlands Utbildningsförbund,
Västmanland-Dalarna Lönenämnd, Norra Västman lands Samordningsförbund,
Gemensamma Hjälpmedelsnärnnden, Patientnämnden, Region Västmanlands Strategiska
Regionala Beredning och VafabMiljö Kommunatförbund

Valberedningen beslutade 2018-12-10, § 10, flireslå kommunfullmäktige
anta upprättat förslag till förtroendevalda Norra Västmanlands Utbildningsförbund,

Västmanland-Dalarna Lönenämnd, Norra Västmanlands Samordningsförbund,
Gemensamma Hj älpmedelsnärnnden, Region Västmantands Strategiska Regionala
Beredning och VafabMiljö Kommunalförbund

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5), Vanja Leneklint (L), och Bo Öberg (M).

Roger Ingvarsson (S), ordföranden i valberedningen, presenterar valberedningens förslag
till förtroendevalda i Norra Västmantands Utbildningsförbund, Västmanland-Dalarna
Lönenämnd, Norra Västmanlands Samordningsförbund, Gemensam Hjälpmedelsnämnd,
Region Västmanlands Strategiska Regionala Beredning samt VafabMiljö
Kommunalförbund.

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

Jtns sign. Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja ledamöter, ersättare och
revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund enligt upprättat förslag och finner
frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare i
Västmanland-Dalarna Lönenämnd enligt upprättat förslag och finner frågan med ja
besvarad.

Ordföranden stätter frågan om kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare i
Norra Västrnanlands Samordningsförbund enligt upprättat förslag och finner frågan med
ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare i
Gemensam Hjälpmedelsnämnd enligt upprättat förslag och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja ledamöter och ersättare i
VafabMitjö Kommunatförbund enligt upprättat förslag och finner frågan med ja
besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att välja ledamöter, ersättare och revisor i Norra Västmanlands Utbildningsförbund enligt
upprättat flirslag

att välja ledamöter och ersättare i Västmanland-Dalarna Lönenämnd enligt upprättat
förs lag

g välja ledamöter och ersättare i Norra Västmanlands Samordningsförbund enligt
upprättat fl5rslag

att välja ledamöter och ersättare i Gemensam Hjälpmedelsnämnd enligt upprättat förslag

g välja ledamöter och ersättare i VafabMiljö Kommunalförbund enligt upprättat förslag
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§ 111 Dnr2018.0957.101

Kommunfullmäktiges val till externa uppdrag

Kommunfullmäktige har att besluta om förtroendeuppdrag för mandatperioden
20 19-2022.
förslag enligt lista har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Valberedningen beslutade 2018-1 1-22, § 6
att notera till protokollet att valberedningen är oenig
att föreslå kommunfullmäktige att förtroendevalda 1 förenade Småkommuners
försäkringsbolag AB kvarstår i uppdragen då FSFAB är under avveckling
g partierna ska inkomma med vakanta platser till justeringen klockan 15.00 måndagen
den 26 november

Valberedningen beslutade 2018-11-22, § 6, föreslå kommunfullmäktige
g anta upprättat förslag till förtroendevalda i Ekomuseum Bergslagen, förenade
Småkommuners Försäkrings AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, God man
fastighetsbildning tätort, God man fastighetsbildning jordbruk, Gunnitbo fondkommitté,
Kommuninvest, Mälardalsrådet, SmåKom Vänförening, mera AB, Stiftelsen Skog och
Trä, Vattenförbundet Arbogaån, Vattenförbundet Hedströmmen, VK-Västmanlands
Kommuner och Västmanlands LuftvårdsR5rbund

Valberedningen beslutade 2018-12-10, § 11, föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till förtroendevalda 1 Ekomuseum Bergslagen, förenade
Småkommuners försäkrings AB, Kommunassurans Syd försäkrings AB, God man
fastighetsbi ldning tätort, God man fastighetsbildning jordbruk, Kommuninvest,
Mälardaisrådet, SmåKom Vänförening, mera AB, Stiftelsen Skog och Trä,
Vattenförbundet Arbogaån, Vattenförbundet Hedströmmen, VK-Västmanlands Kommuner
och Västmanlands Luftvårdsfdrbund
att ej genomföra val till Gunnilbo fondkommitté då medel ej finns att dela ut

1 ärendet yttrar sig Roger Ingvarsson (5) och Lena Lovén-Rolén (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
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Roger Ingvarsson (S), ordföranden i valberedningen, presenterar valberedningens förslag
till förtroendevalda i Ekomuseum Bergslagen, Förenade Småkommuners Försäkrings AB,
Kommunassurans Syd försäkrings AB, God man fastighetsbildning tätort, God man
fastighetsbi Idning jordbruk, Kommuninvest, Mälardaisrådet, SmåKom Vänförening, mera
AB, Stiftelsen Skog och Trä, Vattenffirbundet Arbogaån, Vattenförbundet Hedströmmen,
VK-Västmantands Kommuner och Västman lands Luftvårdsförbund.

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att välja förtroendevalda 1 Ekomuseum Bergslagen, förenade Småkommuners
försäkrings AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, God man fastighetsbildning
tätort, God man fastighetsbildning jordbruk, Kommuninvest, Mälardalsrådet, SmåKom
Vänförening, mera AB, Stiftelsen Skog och Trä, Vattenförbundet Arbogaån,
Vattenffirbundet Hedströmmen, VK-Västmanlands Kommuner och Västmanlands
Luftvårdsfdrbund enligt upprättat förslag

att ej genomföra val till Gunnilbo fondkommitté då medel ej finns att dela ut

/usrnles sign. Utdragsbestyrkande
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§ 112 Dnr2018.0952.101

Regler för ersättares tjänstgöring i kommunstyrelse och
nämnder

Kommunfullmäktige har att besluta om regler för ersättares tjänstgöring i
kommunstyrelsen för mandatperioden 20 19-2022.

Förslaget är uppställt utifrån den ordning som för närvarande gäller, det vill säga utifrån
valresultatet, partigruppernas storlek och antal i kommunfullmäktige, som gällde vid
fullmäktiges konstituerande sammanträde 2018-10-15.
En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Valberedningen beslutade 2018-12-10, § 8, föreslå kommunfullmäktige
att då ledamot från Socialdemokraterna är frånvarande, inkallas i första hand ersättare
från det egna partiet i den ordning ersättarna står upptagna i fullmäktiges valprotokoll.
Om sådan ej finns att tillgå, inkallas i andra hand ersättare från Vänsterpartiet i den
ordning dessa finns upptagna i kommunfutimäktiges vaiprotokoll.
1 tredje hand kallas ersättare från övriga partier i den ordning de står upptagna i
fullmäktiges valprotokoll.

då ledamot från Liberalerna eller Moderaterna eller Centerpartiet är frånvarande,
inkallas i första hand ersättare från det egna partiet i den ordning ersättarna står upptagna
i fullmäktiges vaiprotokoll.
Om sådan ej finns att tillgå, inkallas i andra hand ersättare från övriga partier inom
vatsamverkan L+M+C i den ordning dessa finns upptagna i kommunfullmäktiges
valprotokoll.
1 tredje hand kallas ersättare från övriga partier i den ordning de står upptagna i
ful imäktiges valprotokoll.

då ledamot från Sverigedemokraterna är frånvarande, inkaLlas i första hand ersättare
från det egna partiet i den ordning ersättama står upptagna i fullmäktiges vaiprotokoll.
Om sådan ej finns att tillgå, inkallas i andra hand ersättare från övriga partier i den
ordning de står upptagna i fullmäktiges vaiprotokoll.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
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§ 112 forts.

att då ledamot från Socialdemokraterna är frånvarande, inkallas i första hand ersättare
från det egna partiet i den ordning ersäftarna står upptagna i fullmäktiges vaiprotokoll.
Om sådan ej finns att tillgå, inkallas i andra hand ersättare från Vänsterpartiet i den
ordning dessa finns upptagna i kommunfullmäktiges vaiprotokoll.
1 tredje hand kallas ersättare från övriga partier i den ordning de står upptagna i
fullmäktiges vaiprotokoll.

att då ledamot från Liberalerna eller Moderaterna eller Centerpartiet är frånvarande,
inkallas i första hand ersättare från det egna partiet i den ordning ersättarna står upptagna
i fuflmäktiges vaiprotokoll.
Om sådan ej finns att tillgå, inkallas i andra hand ersättare från övriga partier inom
valsamverkan L+M+C i den ordning dessa finns upptagna i kommunfuitmäktiges
vaiprotokoll.
1 tredje hand kallas ersättare från övriga partier i den ordning de står upptagna i
fullmäktiges vaiprotokoll.

då ledamot från Sverigedemokraterna är frånvarande, inkallas i första hand ersättare
från det egna partiet i den ordning ersättarna står upptagna i fullmäktiges vaiprotokoll.
Om sådan ej finns att tillgå, inkallas i andra hand ersättare från övriga partier i den
ordn ing de står upptagna i fullmäktiges valprotokoll.
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§113 Dnr2018.0954.101

Princip för angivande av partibeteckning efter namn

för mandatperioden 2015-2018 beslutade fullmäktige 2014-12-15, § 92, att
förtroendevalda politiker vars parti är representerat i Skinnskattebergs
kommunfullmäktige ska anges med partibeteckning efter namnet samt att övriga
förtroendevalda anges med beteckningen (ob) efter namnet, att principen även omfattar
förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnder samt de uppdrag som kommunstyrelsen
har att tillsätta inom sig (utskott, särskilda beredningar, råd, arbetsgrupper, externa
uppdrag och representation).

En tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats, som rekommenderar att fullmäktige beslutar
för mandatperioden 20 19-2022, att samma princip ska gälla som den nuvarande.

Tidigare behandling av ärendet
Valberedningen beslutade 2018-1 1-22, § 3, föreslå kommunfullmäktige
att förtroendevalda politiker vars parti är representerat i Skinnskattebergs
kommunfullmäktige ska anges med partibeteckning i versaler efter namnet samt att
övriga förtroendevalda anges med beteckningen (OB) efter namnet
att principen även omfattar förtroendevalda i kommunstyretsen och nämnder samt de
uppdrag som kommunstyrelsen har att tillsätta inom sig (utskott, särskilda beredningar,
råd, arbetsgrupper, externa uppdrag och representation)

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag

att förtroendevalda politiker vars parti är representerat i Skinnskattebergs
kommunfullmäktige ska anges med partibeteckning i versaler efter namnet samt att
övriga förtroendevalda anges med beteckningen (OB) efter namnet
att principen även omfattar ffirtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnder samt de
uppdrag som kommunstyrelsen har att tillsätta inom sig (utskott, särskilda beredningar,
råd, arbetsgrupper, extema uppdrag och representation)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§114 Dnr2018.

Tillfällig fullmäktigeberedning — Kommunens loka!utnyttjande

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till direktiv för en tillifihlig
fuhlmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas
med uppdrag att:

- Sammanställa nuvarande verksamhet i kommunens lokaler
- Beskriva ovanstående verksamheters nuvarande lokalbehov, samt behov

framöver (10-1 5 år)
- Sammanställa nuvarande renovering- och underhållsbehov för aktuella

fastigheter
- Lämna förslag på verksamheters framtida placering
- Lämna förslag på övrig hantering av kommunala fastigheter

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att tilLsätta en tillfällig kommunfullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande
under tidsperioden december år 2018 till juni år 201 9

att delrapportering av beredningens arbete ska ske vid kommunfuhlmäktiges sammanträde
i mars år 2019

att anta direktivet för den tillfälliga kommunfullmäktigeberedningen för kommunens
lokalutnyttjande

att välja ordförande, vice ordförande samt ledamöter till beredningen enligt
kommunfullmäktiges valberednings förslag. Valberedningen presenterar förslag på
sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), Aneth Arvidsson (S), Carina Såndor (L), Eva Olsson
Bergstedt (SD), Fredrik Skog (V) och Lena Lovén-Rolén (S).

Bo Öberg (M) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) yrkar avslag till kommunfultmäktiges
presidiums förslag.

Fredrik Skog (V) yrkar återremiss av kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Lena Lovén-Rolén tS) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.

usterandes sign. Utdragsbestyrkande

1
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§ 114 forts.

Carina Såndor (L) anför det finns vinster i att återremittera direktivet och delegera till att
besluta kring detta. Kommunfuitmäktige kan besluta att starta en fullmäktigeberedning
och välja att välja ordförande, vice ordförande samt ledamöter till beredningen enligt
kommunfullmäktiges valberednings förslag.

Sammanträdet ajourneras för överLäggning.

Sammanträdet återupptas.

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

Ordföranden redogör för propositionsordningen och som godkänns.

Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag tillsätta en tillfällig
kommunfullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande under tidsperioden
december år 2018 till Juni år 2019 mot Bo Obergs (M) förslag att avslå
kommunfullmäktiges presidiums förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt presidiets förslag tillsätta en tillfällig kommunfullmäktigeberedning för
kommunens lokalutnyttjande under tidsperioden december år 2018 till juni år 2019.

Votering begärs och utförs.

Ordföranden redogör för förslag till voteringsordning. De ledamöter som röstar på
presidiets förslag röstar ja och de ledamöter som röstar på Bo Obergs (M)och Ewa Olsson
Bergstedts (SD) förslag röstar nej.

Voteringen utfaller så att presidiets förslag får 16 röster och Bo Öberg (M) och Eva
Olsson Bergstedt (SD) yrkande får 14 röster. 1 ledamot avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag tillsätta en tillfällig
kommunfullmäktigeberedning för kommunens Jokatutnyttjande under tidsperioden
december år 2018 till juni år 2019.

Bo Öberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ewa Olsson Bergstedt (SD),
Vesa Koskelainen (SD), Birgit Barchiesi (SD), Jonny Emtin (SD), Pär Hultman (SD) och
San von Walden (SD) reserverar sig till förmån för Ewa Olsson Bergstedts (SD) förslag.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
kommunfullmäktiges presidium och finner att ärendet ska återremitteras till
kommunfullmäktiges presidium med motiveringen att förtydliga direktivet.

J4eras sign. Utdragsbestyrkande
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§ 114 forts.

Kommunfullmäktige beslutar

att tillsätta en tillfällig kommunfullmäktigeberedning för kommunens lokalutnyttjande
under tidsperioden december år 2018 till juni år 2019

att ärendet återremitteras till kommunfuitmäktiges presidium med motiveringen att
förtydliga direktivet
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§ 115 Dnr2018.0883.]01

Delårsbokslut per 201 8-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Delårsbokslut per 2018-08-31 för Skinnskattebergs kommun har upprättats och ska
godkännas av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-31, § 135,
att förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i materialet

Ledningsutskottet beslutade 2018-10-31, § 135, föreslå kommunfullmäktige
g godkänna delårsbokslut per 201 8-08-31 för Skinnskattebergs kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-20, § 199,
att kommunstyrelsen särskilt noterar till protokollet revisionens rekommendation att
redovisa kommunens samlade engagemang i sammanställda räkenskaper inför
årsbokslutet 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 199, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunful Imäktige
att godkänna delårsbokslut per 2018-08-31 för Skinnskattebergs kommun

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

godkänna delårsbokslut per 2018-08-31 för Skinnskattebergs kommun

,Jsterandes sign. Utdragsbestyrkande

1”T Ob
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§ 116 Dnr2018.0289.101

Delårsbokslut per 2018-08-31 för Västmanland-Dalarna
Lönenämnd

Delårsbokslut 2018-01-01 — 2018-08-31 har fastställts av Västmanland-Dalarna
Lönenämnd och ska godkännas av kommunfullmäktige. En tjänsteskrivelse i ärendet
finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-31, § 136, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslut per 2018-08-31 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

bifatla tilläggsäskandet uppgående till cirka 52 000 kronor för infZirande av
Anställningsguiden under år 2019 samt att kostnaden hanteras inom ram
att notera att det är viktigt att Västmanland-Dalarna Lönenämnd i likhet med
Skinnskattebergs kommuns nämnder håller budgetdisciplin

Kommunstyretsen beslutade 20 18-1 1-20, § 200, ftireslå kommunfullmäktige
att godkänna delårsbokslut per 2018-08-31 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd
g bifalla tilläggsäskandet uppgående till cirka 52 000 kronor för införande av
Anställningsguiden samt cirka 12 tkr i årlig underhållskostnad under år 2019 samt att
kostnaderna hanteras inom ram
p notera att det är viktigt att Västmanland-Dalarna Lönenämnd i likhet med
Skinnskattebergs kommuns nämnder håller budgetdisciplin

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna delårsbokslut per 2018-08-31 för Västmanland-Dalarna Lönenämnd

bifalla tilläggsäskandet uppgående till cirka 52 000 kronor för införande av
Anställningsguiden samt cirka 12 tkr i årlig underhållskostnad under år 2019 samt att
kostnaderna hanteras inom ram

notera att det är viktigt att Västmanland-Dalarna Lönenämnd i likhet med
Skinnskattebergs kommuns nämnder håller budgetdisciplin
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§ 117 Dnr2018.0892.101

Utredning i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv
organisation av miljö- och byggområdet

förvaltningen har under en längre period haft svårt att rekrytera personal med rätt
kompetens till sektor bygg och miljö

Det finns en stor sårbarhet i den lilla organisation som sektor miljö- och bygg utgör. Det
är utmanande och svårt att upprätthålla specialistkompetens inom flera områden, detta får
konsekvenser, framförallt på handläggningstider och titlgänglighet. Det finns också en
risk att kommunen kommer att få svårt att uppfylla en del grundläggande lagkrav.

Förvaltningen står nu inför krav på ytterligare resursförstärkningar och rekryteringar då
en medarbetare har gått till extern tjänst, en medarbetare uppnår snart pensionsålder. samt
att sektorchefen har frånsagt sig sitt förordnade. förvaltningen använder sig i dag av
konsulttjänster då det inte har varit möjligt att rekrytera behörig personal till utlysta
tjänster. Vid senaste tjänstannonseringen fanns inga behöriga sökare till utlyst tjänst.
Rekryteringsprocesser utgör en kostnad och är resurskrävande för befintlig personal. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-3 1, § 144, föreslå kommunfullmäktige

uppdra till kommunchefen att genomfilra en utredning i syfte att utreda alternativen,
samt ta fram beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar och effektiv organisation av miljö-
och byggområdet

utredningen finansieras inom ram

Kommunstyrelsen beslutade 2018-1 1-20, § 204, föreslå kommunfullmäktige
uppdra till kommunchefen att genomföra en utredning i syfte att utreda alternativen,

samt ta fram beslutsunderlag för en långsiktigt hållbar och effektiv organisation av miljö-
och byggområdet
att utredningen finansieras inom ram

1 ärendet yttrar sig Fredrik Skog (V) och Bo Öberg (M).

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

Kommunfullmäktige beslutar

Sammanträdesprotokoll
2018-12-10 Sid. 173

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning i syfte att utreda alternativen,
samt ta fram bestutsunderlag för en långsiktigt hållbar och effektiv organisation av miljö
och byggområdet

utredningen finansieras inom ram
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§ 118 Dnr2018.0$$6.101

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd
till förtroendevalda (OPF-KL18)

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 201$ antagit fbrslag
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPf
KLI 8). OPf-KLI 8 gäller för förtroendevalda gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av
PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPf
KLI8 gäller, i likhet med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-3 1 eller
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsfbrmån,
avgångsersättning eller livränta.

För dessa flirtroendevatda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPf-KLI 8 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL1 $ omfattar reviderade bestämmelser för förtroendev aida gällande omställning,
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPf-KLI$ har varit det nu gällande OPF
KL (nedan kallat OPf-KLI4), som antogs av SKLs styrelse 20131020.

1 enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen/landstinget/regionen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPf-KL) med tillhörande bilaga. En tjänsteskrivelse 1
ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-3 1, § 139, föreslå kommunfullmäktige
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPf-KLI 8)
med tillhörande bilaga

Kommunstyrelsen beslutade 2018-1 1-20, § 206, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
g anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPf-KL 18)
med tillhörande bilaga

Carina Såndor anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende. Kjell
Andersson (1) tjänstgör som ersättare för Carina Såndor (L).
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§ 118 forts.

Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige kan välja Bo Öberg (M) till justerare i
Carina Såndors (L) ställe för det här ärendet och finner frågan med ja besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KLI 8)
med tillhörande bilaga

/
/
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Sammanträdesschema för år 2019

Sammanträdesschema för år 2019 har upprättats och ska godkännas.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-1 1-06, § 151, föreslå kommunstyrelsen
att anta sammanträdesschema för år 2019 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott

Ledningsutskottet beslutade 2018-11-06, § 151, föreslå kommunfullmäktige
anta sammanträdesschema för år 2019 för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 208, enligt ledningsutskottets förslag
att anta sammanträdesschema för år 2019 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
utskott

Kommunstyrelsen beslutade 2018-1 1-20, § 208, föreslå kommunfullmäktige
anta sammanträdesschema för år 2019 för kommunfullmäktige

att anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2019

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (S), Carina Såndor (L), fredrik Skog (V) och Bo
Oberg (M).

Sabine Thungren (5) föreslår att kallelseutskicken till kommunfuHmäktige skall skickas
torsdagar, 11 dagar innan sammanträdet.

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

Kommunfullmäktige beslutar

tiden för kommunfullmäktiges beredningar ändras från kl. 08.30 till kl. 14.00

gfl ge kommunstyrelsens i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till
sammanträdesschema för kommunfullmäktige för år 2019 där kallelserna till
kommunfullmäktige skickas torsdagar, Il dagar innan sammanträdet

att anta sammanträdesschema för år 2019 för kommunfullmäktige
sign. Utdragsbestyrkande
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§ 119 forts.

anta upprättad plan för ekonomiska uppföljningar för år 2019

/

sign. Utdragsbestyrkande
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§120 Dnr2018.0769.101

Redovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag år 2018

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige, § 17 och § 18, ska kommunstyrelsen
årligen vid fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner och
medborgarförslag som då inte är fardigberedda. Enligt 5 kap. 33 § 1 Kommunallagen bör
en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta besitit inom ett
år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, skall detta och vad beredningen kommit fram till anmälas till
fullmäktige inom samma tid. fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-10-31, § 142, föreslå kommunfullmäktige
att lägga redovisningen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-20, § 209, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att lägga redovisningen till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Bo Öberg (M), fredrik Skog (V), Aneth Arvidsson (5) och Lena
Lovén-Ro lén.

Bo Öberg (M) yrkar att kommunfullmäktige avskriver följande motioner: motion
angående tillägg till Miljöpolicy, Motion angående Regnbågsflaggan och motion
angående kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna.

fredrik Skog (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.
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Ordföranden ställer proposition på komrnunstyrelsens förslag att lägga
redovisningen till handlingarna mot Bo Obergs (M) forslag att kommunfullmäktige
avskriver följande motioner: motion angående tillägg till Miljöpolicy, Motion
angående Regnbågsflaggan och motion angående kommunala flaggdagar för de
nationella minoriteterna och finner att kommunfuitmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att lägga redovisningen till handlingarna
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§ 121 2018.0483.101

Delårsrapport 1 och 2- FörvatningstotaI Hjälpmedelscentrum

Gemensamma hjätpmedelsnämnden har inkommit med Delårsrapport 1 2018 -

Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum och Delårsrapport 2 2018- förvaltningstotal. En
tjänsteskrivetse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2018-1 1-05, § 166, föreslå kommunfullmäktige
att lägga Delårsrapport 1 201$ - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna
att lägga Delårsrapport 2 201$ - förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 2018-1 1-20, § 210, enligt vård- och omsorgsutskottets
förslag föreslå kommunfullmäktige
att lägga Delårsrapport 1 201$ - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna
att lägga Delårsrapport 2 201$ - förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna

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

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyretsens förslag

att lägga Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna

att lägga Delårsrapport 2 201$ - förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum till handlingarna
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§122 Dnr2018.

Interpeltationer och frågor

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

Vid dagens sammanträde ställdes inga interpellationer eller frågor.

J sterandes sign. Utdragsbestyrkande

AC6
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§ 123 Dnr 201$.

Motion angående avstyckning av mark i Färna

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

g överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

C’5
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§124 Dnr2018.

Motion angående syntetisk is

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

g överlämna motionen till kommunstyre Isen fdr beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§125 Dnr2018.

Motion angående Hemtjänsten och hemsjukvårdens framtid

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

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
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§ 126 Dnr 2018.

Motion angående Haraldssjödammen

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

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

Kommunfuitmäkfige besLutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
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§127 Dnr2018.

Motion angående FÅTT, Från Återbruk Till Träslöjd

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Ewa Olsson Bergstedt (SD).

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
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§ 128 Dnr 2018.

Motion angående valurnan i kommunfullmäktigesalen

En motion i rubricerat ärende har inkommit från Ewa Olsson Bergstedt, (SD).

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

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
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§ 129

Entlediganden

Till dagens sammanträde har det ej inkommit någon begäran om entledigande.

J terandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 130

Val till förtroendeuppdrag i samverkansorgan

2018.0959.101
KommunfuLlmäktige ska förrätta val till uppdrag som ledamot i revisionen för Norra
Västmanlands Utbildningsförbund efter Eva Hölke (S), Norbergs kommun.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att utse Karl-Henrik Hölke (5) till revisor för Norra Västmanlands UtbiLdningsförbund
till dess årsredovisning för år 2018 är granskad och godkänd

J ster4ndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 131

Delgivningar

2018-11 -22
Kommunstyrelsen
Protokoll 2018-11-20

2018-1 1-06
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2018-1 1-06

2018-11-26
Valberedningen
Protokoll 20 18-1 1-22

20 18-11-22
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 2018-11-22

20 18-09-20
Norra Västmanlands Samordningsförbund
20 18-09-20

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandePcå
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8-2022

Voteringslista

Ledamöter Närvaro § 107 Notering
Ja Nej

S Lena Lovén-Rolén x x
L Carina Sndor x x

SD Ewa Olsson Bergstedt x x
S Tony Bölja x x
S Charlotte Jansson 1:e vice ordf.
L Tobias Jarstorp x x

SD Oscar Sjöstedt
5 Roger Ingvarsson
M BoÖberg x x
S Eva Anderberg
L Elisabeth Åberg 2:e vice ordf.
V Fredrik Skog x x
C Helena Norrby x x

SD Birgit Barchiesi x x
S Lars-Göran Fammé x x
S SabineThungren x x
L Anders Nordenbris x x

SD Jonny Emtin x x
S RolfSass x x
L Vanja Leneklint x x
S Klaus Jesse x x

SD Pär Huitman x x
S Ann-Christine Andersson
L Susanne Karlsson x x
M Staffan Strid x x
S Pentti Lahtinen x x

SD San von Walden x x
V Helena Cederberg x x
S Ulf Kjellin
L Solveig Hammarström x x
M Aneth Arvidsson Ordförande

. Utdragsbestyrkandesign.

t
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Voteringslista

Ersättare Närvaro § 107 Notering
Ja Nej

M Angelique Nyström
M Pernilla Danielsson
C Rolf Andersson x x
C Sonja Råberg
L Warja Rafik x x
L Anna-Lena Lundén
L Jan Lejon
L Kjell Andersson
5 Gabriel Andersson
S Helena Nykänen x x
5 ElofEngman
5 Barbara Laaksonen x x
5 Per Andersson
S Laila Åberg x x
V Anna Werner
V Agneta C. Lundberg
SD Vesa Koskelainen x x
SD Cecilia Olsson Bergstedt
SD Therese Lövdahi
M Angeligue Nyström
M Pernilla Danielsson
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Voteringslista

Ledamöter Närvaro § 10$ Notering
Ja Nej

5 Lena Lovén-Rolén x x
L Carina Sändor x x

SD Ewa Olsson Bergstedt x x
S Tony Bölja x x
S Charlotte Jansson x x 1:e vice ordf.
L Tobias Jarstorp x x

SD Oscar Sjöstedt
S Roger Ingvarsson x x
M BoÖberg x x
5 Eva Anderberg
L Elisabeth Åberg x x 2:e vice ordf.
V Fredrik Skog x x
C Helena Norrby x Avstår

SD Birgit Barchiesi x x
5 Lars-Göran fammé x x
S Sabine Thungren x x
L Anders Nordenbris x x

SD Jonny Emtin x x
S Rolf Sass x x
L Vanja Leneklint x x
S Klaus Jesse x x

SD Pär Huitman x x
5 Ann-Christine Andersson
L Susanne Karlsson
M Staffan Strid x x
S Pentti Lalitinen x x

SD San von Walden x x
V Helena Cederberg x x
S Ulf Kjellin
L Solveig Hammarström x x
M Aneth Arvidsson x x Ordförande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 201 8-2022

Voteringslista

Ersättare Närvaro § 10$ Notering
Ja Nej

M Angeligue Nyström

M Pernilla Danielsson

C Rolf Andersson x Avstår
C Sonja Råberg

L Warja Rafik
L Anna-Lena Lundén

L Jan Lejon
L Kjell Andersson

S Gabriel Andersson

5 Helena Nykänen x x
5 ElofEngman

5 Barbara Laaksonen x x

S Per Andersson

5 Laila Åberg

V Anna Werner

V Agneta C. Lundberg

SD Vesa Koskelainen x x
SD Cecilia Olsson Bergstedt
SD Therese Lövdahl
M Angeligue Nyström

M Pernilla Danielsson
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Voteringslista

Ledamöter Närvaro § 114 Notering
Ja Nej

S Lena Lovén-Rolén x x
L Carina Sé.ndor x x

SD Etva Olsson Bergstedt x x
S Tony Bölja
S Charlotte Jansson x x 1:e vice ordf.
L Tobias Jarstorp x x

SD Oscar Sjöstedt
5 Roger lngvarsson x x
M RoÖberg x x
S Eva Anderberg x x
L Elisabeth Åberg x Avstår 2:e vice ordf.
V fredrik Skog x x
C Helena Norrby x x

SD Birgit Barchiesi x x
S Lars-Göran fammé x x
S Sabine Thungren x x
L Anders Nordenbris x x

SD Jonny Emtin x x
S RolfSass x x
L Vanja Leneklint x x
S Klaus Jesse x x

SD Pär Huitman x x
5 Ann-Christine Andersson
L Susanne Karlsson
M Staffan Strid x x
S Pentti Lahtinen x x

SD San von Walden x x
V Helena Cederberg x x
5 Ulf Kjellin
L Solveig Hammarström x x
M Aneth Arvidsson x x Ordförande

/
Ju/$eraI)Aes sign. Utdragsbestyrkande
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2018-2022

Voteringstista

Ersättare Närvaro § 114 Notering
Ja Nej

M Angeligue Nyström
M Pernilla Danielsson
C Rolf Andersson x x
C Sonja Råberg
L Warja Rafik x x
L Anna-Lena Lundén
L Jan Lejon
L Kjell Andersson
S Gabriel Andersson
S Helena Nykänen x x
S ElofEngman
5 Barbara Laaksonen
S Per Andersson
5 Laila Åberg x x
V Anna Werner
V Agneta C. Lundberg

SD Vesa Koskelainen x x
SD Cecilia Olsson Bergstedt
SD Therese Lövdahi
M Angelique Nyström
M Pernilla Danielsson

Jtends sign. Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Reservation avseende § 108, Dnr 2018.0789.101, “Budget och mål för år
2019 samt plan för åren 2020-2021 för Skinnskattebergs kommun”,
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10

Liberalerna och Moderaterna reserverar sig till förmån för egna förslag i rubricerat ärende,
dvs.

att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende utökad drift för år 2019 uppgående till 5 500 000 kronor

att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående till 4 350 000 kronor

att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende investeringar för år 2019 uppgående till 43 975 000 kronor

att kommunfullmäktige antar Liberalernas och Moderaternas gemensamma budgetförslag
avseende förslag till övergripande inriktning/mål för år 2019-2022.

Liberalerna och Moderaterna reserverar sig dessutom till hanteringen av tjänstgörande
ersättare. En av Liberalernas ordinarie ledamöter var tvungen att lämna sammanträdet
under pågående ärende. Detta anmälde ledamoten innan dagens möte påbörjades. 1 början
av § 10$, efter att de två budgetalternativen föredragits, dvs, innan debatter och beslut,
lämnade ledamoten mötet och ersättare inträdde i dennes ställe, vilket också godkändes av
ordförande Aneth Arvidsson (5) i kommunfullmäktige.

Efter några inlägg och yrkanden i debatten, ajournerades sammanträdet. När sammanträdet
återupptas, inleder ordförande med att tala om att tjänstgörande ersättare för liberalerna
inte får tjänstgöra. Ordföranden meddelar kommunfullmäktige att beslutet grundar sig på
att det inte är tillåtet att byta tjänstgörande ledamöter under pågående handläggning av
ett ärende. Detta menar vi inte är korrekt hantering. Det finns ingenting i Kommunallag
(2017:725) som säger att ersättare inte får träda in i ledamots ställe under pågående
ärende. 1 detta fall är det extra anmärkningsvärt att ordförande gör som hon gör, då
ärendet avser Budget 2019 samt att hon är väl medveten om att majoritetsförhållandet
rubbas av att ersättaren inte får tjänstgöra. Med detta som grund reserverar sig
Liberalerna och Moderaterna.

Liberalerna, gm. Moderaterna, gm.

1J

Carina Sändor fL) Bo Öberg fM)



Del av budget 2019 Utrymme för driftökningar 5 5001kr

Centern, Vänstern och Socialdemokraternas förslag

Barnomsorg nattis 500Tkr

NVU, bJ.a Komvux 13001kr

NVU naturbruk 375Tkr

Utökade fjärrvärmekostnader SOOTkr

Energideklaration 501kr

Energikostnader l5OTkr

Räddningslednf. VMKF/Närke 601kr

Överförmyndarnämnd lOOTkr

Revision lOOTkr

Kommunchef 200Tkr

Utökad Beredsaps- 1701kr

Bitr. Förskolechef 3601kr

Familjehemssekr. 5001kr

Skoicoach 500Tkr

Stärka och motivera eleven mot bättre kunskapsresultat. Ge föräldrastöd.

Syn-och hörselinstruktör lOOTkr

Kan köpas del av från Fagersta 1 dag per vecka?

Öppna fritids i ytterområden RH?Färna?Nyhammar? 2351kr

Totalt 5 5001kr

4JCQ



Del av budget 2019 - Engångs Uriftsatsningar - utrymme 4348 Tkr

Centern, Vänstern och Socialdemokraternas förslag

OPF 7001kr

SF1 26OTkr

Byalag lOOTkr

Undersköterskeutbildning l30Tkr

Giftfria Leksaker 601kr

Pedagogisk personal 600Tkr

Starta fritids i ytterområden RH?Färna?Nyhammar? 500Tkr

Se över möjligheten att under glesa tider integrera med förskolan. Vi ser ett fritidsbehov även hos de
barn som har föräldrar hemma och enligt nuvarande reglemente inte har tillträde till fritids. Där
behöver vi se över reglemente och öppna upp för dessa barn. Vi ser dessa medel som en start och få
en bild av den totalkostnad detta blir med permanent verksamhet år 2020.

“Kulturfritids” 2SOTkr

Ge möjlighet för de barn som åker tidiga skolbussen att gå på kulturskolan genom att få en aktivitet
mellan skolans avslut och väntan på kulturskolan. Eventuellt även i väntan på sena bussen hem.

Introduktion och handledning för resurspersonal i skolan 1001kr

IAB — Coachande kontaktpersoner för ungdomar/unga vuxna 300Tkr

Skolsatsning med fokus på behörighet till gymnasiet 8001kr

Målet med denna satsning är att de som går i 8an och 9an nu ska bli behöriga i gymnasiet. Om detta
slår väl ut borde vi vara rätt ute med att ge ett sådan satsning.

Fastighetsutredning i samband med KF-parlamentarisk utredning lOOTkr

Målarbete parlamentarisk januari 201kr

Detaljplan Konsult 4641kr

Uttersberg kvarnen (OBS. Tas inom ramen för utvecklingsmedel) 200Tkr

Totalt 43481kr

—lv c& Q 4t
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Investeringsbudget 2019 samt plan 2020 och 2021

Centern, Vänstern och Socialdemokraternas förslag

Vi har haft en diskussion om vilka summor på ett köp som ska räknas som investering. Vi har kommit fram till
att de mindre summor som stått år från år istället ska läggas på löpande drift. Vi har full förståelse att det kan
bli svårigheter att lägga in det inom ram i 2019 års budget som förvaltningen har. Finner förvaltningen behov av
extra medel till de tidigare sk investeringar pga av att man inte får in det inom ram finns möjlighet att ansöka
om utvecklingsmedel.

Utegym inik. ytterområden 250Tkr

Belysning strandpromenaden 1 000Tkr

Sporthallsgolv
1 5001kr

Brukshöjande upprustningar /reinvestering av fastigheter(inkl värmescentral kolhuset 900t) 7 9001kr

Srukshöjande renovering av badrum och kök i lägenheter 2 0001kr

Reinvesteringar VA 10 000Tkr

Projektering och byggnation av nytt miljövänligt bostadshus 18 000Tkr

Var, hur och vilket typ av boende blir en diskussion för Tekniska och politiken

Totalt 40 8501kr

Exempel:

Tas från kassa; 14 8501kr

Län 26 0001kr

Plan 2020 - 2021

Bra ndstation
20 0001kr

Köksrenovering Ej prissatt pga frågor som behöver besvaras först i fastighetsutredningen.

Ombyggnation av förvaltningsfastigheter 10 0001kr?

Elladdstolpar
?

c1
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Liberalernas och Moderaternas förslag till Budget 2019 med plan 2020-
2021 samt övergripande ml för 2019-2022

Liberalerna och Moderaterna föreslår kommunfullmktige besluta enligt följande

att kommunalskatten ska vara oförändrad 22.51 kronor per skattekrona,
(kort. bess’utod av kf 2018-1 1-12)

att för år 2019 ianspråktaga resultatutjämningsreserven, RUR, uppgående till maximalt 1,5
procent av skatteintäkter och statsbidrag,

att anta upprättat budgetförslag avseende utökad drift uppgående till 5 500 tkr, fördelat på:

• 1 300 tkr till Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, för att finansiera
Skinnskattebergs kommuns del av NVUs totala budgetäskande. Detta inkluderar 374 tkr
för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande gällande rätt till
Komvux.

• 375 tkr för att finansiera Skinnskattebergs kommuns del av NVUs äskande gällande
Naturbruk yrkesvux i Skinnskatteberg.

• 800 tkr till ökade kostnader för fjärrvärme till kommunala förvaltningsfastigheter.
• 50 tkr till energideklaration.

• 150 tkr till ökade elkostnader för kommunala förvaltningsfastigheter.
• 60 tkr till gemensam ledningsfunktion WMKF/Närke.
• 500 tkr till barnomsorg på obekväm arbetstid.
• 170 tkr till ökning av fasta arvoden, sammanträdesersättningar osv, enligt

arvodesreglementet, samt arvoden för sammanträden, förlorad arbetsförtjänst och
övriga kostnader för förtroendevalda inom den nya nämnden, överförmyndarnämnden.

• Inrätta ett Näringslivsråd och ett Kommunalt Pensionärs- och handikappråd, med politisk
representation, både från majoritet och opposition. Medel för arvoden tas inom driftram.

• 100 tkr till utökning av Skinnskattebergs kommuns revisorers budget enligt
kommunfullmäktiges presidiums beslut 2018-05-21.

• 200 tkr till kommunchef för att täcka ökade lönekostnader efter nytillsättning.
• 170 tkr till utökad tjänst för beredskaps- och säkerhetssamordnare.
• 0 kr till trygg och säker hemgång, somatik. Finansiering sker inom ram.
• 1 625 tkr till buffert för exempelvis förstärkning av personal.

att partistödet i form av grundstöd ska vara 20 000 kronor per parti i kommunfullmäktige
och att mandatstödet ska vara 4 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige samt att detta
finansieras inom ram,

anta upprättat budgetförslag avseende engångs driftssatsningar för år 2019 uppgående
till 4 350 tkr, fördelat enligt följande:
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• 200 tkr till kompetensförsörjningsprojekt
• 250 tkr till införande av digitala handlingar till möten inom den politiska organisationen
• 450 tkr till projektiedare digitalisering
• Kompetensutveckling, digitalisering i skolan. Tas inom driftram.
• 200 tkr till utredning av fler boendeplatser för äldre samt för dem med behov av särskilt

boende. Inkludera även dagverksamhet för de med demens, samt möjligheterna för fler
parboendeplatser.

• 250 tkr till svenskundervisning efter etablering
• 130 tkr till undersköterskeutbildning
• 100 tkr till utredning av att öppna fritidshem utanför centralorten
• 300 tkr till inköp av ett leksakshus samt leksaker till skolgården vid fritidshemmet
• 600 tkt till pedagogisk personal till Solgårdens moduler
• 500 tkr till detaljplankonsult
• 700 tkr till OPF-KL, ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevald
• 120 tkr till EU-valet

• 200 tkr till renovering av kvarnen vid Hedströmmen i Uttersberg
• 100 tkrtill utvecklingsmedel för byalag
• 150 tkr till bolagsbildning fastighetsbolag
• 100 tkr till kameraövervakning

Totalt 4350 tkr

• 600 tkr till utveckling av hemsida tas ur fonden utvecklingsmedel, om behov finns.

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för år 2019

att godkänna upprättat förslag till övergripande inriktning/mål för 2019-2022

att i övrigt godkänna förslag till driftrambudget för år 2019

att anta upprättat budgetförslag avseende investeringar för år 2019 uppgående till
43 975 tkr, fördelat enligt följande:

• Serverutrustning och lT-infrastruktur 300 tkr
• Kulturskola förnyelse instrument samt inventarier 70 tkr
• Utegym 250 tkr

• Kulturminnen; skyltning samt Lienshyttans masugn 120 tkr
• Avgränsning för tyst avd på biblioteket, samt zon för kommunikation 25 tkr
• Borntorpet förråd 30 tkr
• Möbler och lekutrustning förskolan 100 tkr
• Möbler/allmän upprustning skolan 50 tkr
• Maskiner till Alltjänst 100 tkr
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• Ombyggnation Smedjan, samsjuklighetsboende (2 år, tot. 6 500 tkt) 3 250 tkr
Inventarier äldreomsorgen 100 tkr

• Inventarier LSS-boende 100 tkr

• Inventarier administration 50 tkr
• Byggnation nytt bostadshus 15 000 tkr
• Belysningssystem gator/gc-vägar, även utanför tätorten 200 tkr
• Sporthallsgolv 1 500 tkr

• Inköp av städmaskiner 30 tkr

• Värmecentral Kolhuset 900 tkr

• Investering Klockarbergsskolans kök 1 500 tkr
• Hemgårdsköket sanering 4 000 tkr
• Utbyte centralköksutrustning 300 tkr
• Bruksvärdeshöjande reinvesteringar av fastigheter 4 000 tkr
• Bruksvärdeshöjande reinvesteringar av badrum och kök i lägenheter 2 000 tkr
• VA-investeringar 10 000 tkr

Totalt 43975 tkr

• År 2020 ny brandstation 30000 tkr

jLcQg
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Kommunens övergripande inriktninglmäl 2019-2022

• khinskattebergs kommun ska vara en attraktivkomrnun med nöjda medborgareoch med ettgott föratagskllmat Kommunens insats ska mätas, f<3tjas upp och förbättras, for att på sikt bli enkommun med befolknlrjgsUlMid.ch med nya och v.äxande företag
- SC:s rnedborgarundersökning ska genomföras. dr kommunen betygasätt på tre områden:kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamhatet och medborgarnasinflytande i kommunen Målet är ett nojdindex på minst 70, Inom alla tre områden $k måtas2O1 samt 2021.

Kommunen ska strategiskt jobba med att f&bättra företagskilmatet samt mäta med nyckeltal.

Kommunen ska fortsätta veIl(a för bredbandsutbyggnad och mobfltetelbnl i.h kommunen.Kommunen ska utveckla de digftaia offenfliga tjänsterna.
Kommunen ska verka för att vägnätet, busshållplatser och belysning Inom kommunen rustasupp.
Kommunen ska erbjuda fräscha och upprustade vandringsieder, Idrottsanläggningar ochlekplatser.

- -.---

_

Skinnskttebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, med hälsofråjpdemiljöanstallningsvillkor qpt,,arbetsförbåiIanen) medbastammande1 utveokng, jämställdhet, mångfaldm m Det systematfskaarbetsmiljbarbetet ska prloriteras

Den ‘o sa)ipm står Inför stoj utanig.ravse.endebI.a. rterIngar..Sklriftsattebergskommun ska strategiskt jobba med kompeteisförs6jjnIng1 genom bd intern samverkan ochutblldnlng.samt extem samverkan med unjversttet och.ndtaJämpligaorganisafloner.

-
—‘-—-—--—-——-—--.-••-•..--—.-‘.—-

---

Värdeord Skinnskattebergs kommun
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Kommunens övergripande inriktning!mål 201 9-2022

Huvudregein. är att samtliga beslut om uikq d$k1ngarska vara flnanslerede.

God •ekono slbuhl1n$.’; dr resutatbudgetn övertid- geregav.eget
kapital med minst 1,5 % ay skateInt*ter och utjämnirigsbidrag rhgen

• Nedrfftkosthaden ska Inte öka snabbare än inkomstöknlngen.

• Huvudregeln är att investeringar skafinarisieras-med.egra-medel, merit-ikan bil.
nödvändigt vid stora Investeringar som Inte ryms Inom posItIytkassaflöde, fiwnföj allt
Inom. avgiftstlnansierad verksamhet

Barn- och utbildningssektorn
• Kommunen ska erbjuda ens,lIa,som goi4och behörighet till gymnasiet.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska prionteras, i förskola, frltidshem och 1 skolan
• Låt lärarna vara lärare. Återirif t.rssistetoterna som-admlnistrativt-stöd och förstärk

elevhtsoteamenisomap jobba utanför klassrummet
Extra nycket tid för dem som behöver det mest, såsom extra läsår och

• Studiero 1 klassrummen.
Arbetsmiljön på ffitldshemmet ska pnonteras Färre barn per personal Öppna fler ffibdshem

• Öka samarbetet mellan skola och näringsliv.

Bygga och bo
Möjliggör rotation pa botadsmarknaden Fler hyreslägenhet ska byggas och fler
boendeplatser ska ekas för äldre och-för de med behov avsärsiUtiboende.

- ,.fldIIb 1 W... — -

Värdeord Skinnskattebergs kommun
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Produktion

Kommunens övergripande inriktning/mål 2019-2022

,-

Bygga och bo
-

• En ny modern branatonskbyggas.
• Fortsätta det långsiktl9a arbetet méckatt rusta pp; inpn sfastighetepsaattep- ochavloppsnäten.
• Kommuften ska detaljplanera för strandnära boende.

Vård- och omsorgssektorn
Kommunen ska tillhandahålla enjn vjcbaserad vår0cM omsorg utifrån varje enskildindMds egna resurseroch.föcutsttI)iJgar.

- • Kommunen ska erbjuda hos de personer o.1njrI behov av hemtjänst.Kommunen ska ställa krav på Fleri arbeellØi*anansysselsättning.
• Öka möjligheterna för dagaktlviteterför LS-och äldrebg sanjjae

Kulturochfrltid
• Öka tiljgrgflgbejenAiH biblioteket och Jnför M .*pe3bibHotek”. Barn- ochungdomsverksarhhetka prioriteras.
• Utveckla kommunon kujturslQlaKorpen samt stärka kulturen och idrotten [skolan.• Allaktivitetshuset Sture ska vara ett jius. med verksamhet för IaåL• Föreningssamverkan ochbidragrikad mot barn och ungcomar ska prlontecas.

1Miljö oh kllma,t
2 —• Kommunen ska i alla sina erksamheterarbeta för en lå.rgsiktigtoch en god hushållning med naturresurserna. Miljöpolicyn ska vara vägledandeitjQfJhandlirg?r.

• Kommunen ska ve1k&för att satta upp laddstolpar för den modemaelbiJep.\ Kommunen ska underlätta smskaligeprqd jopt.ex.ojpaneIerØ tak.• Kommunen ska arbeta för att naturen ochdan biologiska mångfalden bevaras.
- - —-- - ---- -

Värdeord Skinnskaftebergs kommun
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Kommunens övergripande inriktninglmål 2019-2022
-

-—---

- —Dlgitalisering— offentliga: tjnstersamtd(gitala handllngarflllpoiltfska möten.
• Rättssäker och tnjgg IT-hantejtng

• Ny hamsida

• Nybygfjnation—bostäderochbrandstat!on

• Varumärkesarbete — vad 4 ör och vart vi ska

• Skola — Nädngsllv — Skolan behöver stJ,ka sitt samarbete med nän?,g.#rnL

• Innovation — Kommutier, landsting och regioner står inför stora utinantngarmed ett.ökitkostnadstryck, ändrad damografi med fler äldre och för&ndrade kray frön olikabiukargruppei: Därtill krävs omfattande insatser för kornpetensförsijnIng och mkrjterlng avfmmttdons inedarbetara. ‘— SKL.

• Ingen har undgatt klimatförändringarna. Klimatinvestofingar behövs t.a. 1 laddstotper,cykelbanor, j&,zivdg och i rrier forskning kring klimatsinart teknik. Med bLa.klimnatförändringarImmer även en ökad beredskap vid särskilda hilndolser. ÄvQnSkirrnskattobergs kon-irriun behöverprioritera samhäfisskydd och beredskap.

Naturen och don biologiska mångfalden maste bevaras. Komnmunefl kan bidra, genom attförvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommandegenerationer. Kommunen bör verka för att bevara värdefull natur som stränderochgammelskogar och som skyddar djuren 1 vår natur.

- -

---. — - ,_• •-, ‘- —— 4

Värdeord Skinnskattebergs kommun
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienum mer 2018.091 8.1 01

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 1Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Kommunfullmäktiges val till
förtroendeuppdrag i kommunen
Uppdragen gäller för tiden 2019-01-01 till och med 2022-12-3 1 om inte annat anges.

Kommunstyrelsen 11+11 (5 5+5) (L+M+C 4÷4) (SD 2+2)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Lena Lovén-Rolén
1:e vice ordförande S Helena Öling
2:e vice ordförande L Carina Sndor
Ledamot 5 Pentti Lahtinen
Ledamot S Roger Ingvarsson
Ledamot $ Sabine Thungren
Ledamot L Elisabeth Aberg
Ledamot M Bo Öberg
Ledamot C Helena Norrby
Ledamot SD Ewa Olsson Bergstedt
Ledamot SD Birgit Barchiesi

Ersättare $ Lars-Göran Fammé
Ersättare $ Helena Nykänen
Ersättare $ Rolf Sass
Ersättare S Soili Raja-Aho
Ersättare V Helena Cederberg
Ersättare L Tobias Jarstorp
Ersättare L Anders Nordenbris
Ersättare M Staffan Strid
Ersättare C Ulf Kjellin
Ersättare SD Jonny Emtin
Ersättare SD San Von Walden

Miljö- och byggnadsnämnden 5+2 (52+1) (L+M÷C 2+1) (SD 1÷0)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Klaus Jesse
Vice ordförande S Anders Jacobsson
Ledamot L Solveig Hammarström
Ledamot M Patric Gålbom
Ledamot SD Jonny Emtin

Ersättare V Kent Abrahamsson
Ersättare C Rolf Andersson



Skinnskatb
i$iUfl

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienummer 2018.0918.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 2
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Valnämnden 5+2 (5 2+1) (L+M÷C 2÷1) (SD 1÷0)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande 5 Lars Andersson
Vice ordförande S Leif Fredriksson
Ledamot L Tobias Jarstorp
Ledamot L Elisabeth Aberg
Ledamot SD Vesa Koskelainen

Ersättare V Agneta C. Lundberg
Ersättare C Rolf Andersson

Överförmyndarnämnd 3÷2 (5 2+1) (L÷M÷C 1+1)

Uppdrag Parti Namn
Ordförande L Elisabeth Aberg
Vice ordförande S Marianne Thungren
Ledamot OB Liii Karisen

Ersättare 5 Barbara Laaksonen
Ersättare L Solveig Hammarström

Revisionen 5
Mandattiden gäller till och med 2023-04-30
Oppositionen har majoritet och utser ordförande och vice ordförande

Uppdrag Parti Namn
Ordförande M Sara Pettersson Ruyter
Vice ordförande L Lennart Lidquist
Ledamot OB Ingegerd Staberg
Ledamot $ Inger Fredin
Ledamot S Vakant



Skinnska
&imun

Handläggare: Johan Boklund
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Kommunfullmäktiges val till

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienummer 2018.0918.101

Mottagare: KF Sid. 3

förtroendeuppdrag 1 samverkansorgan
Uppdragen gäller för tiden 2019-01-0 1 till och med 2022-12-3 1 om inte annat anges.

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU 2÷2
Förbundsdirektionen ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter från Fagersta, Norberg
och Skinnskattebergs kommuner en ordförande och två vice ordförande. Vice
ordförandena ska väljas från kommun som ej har ordförandeposten.

Medlemskommunernas vilja är att posten som ordförande ska rotera mellan
kommunerna i följande ordning: Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg om inte
medlemskommunerna är överens om annat.

Förbundet ska ha tre revisorer. Kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun väljer
revisorerna. Av dessa ska en revisor vardera väljas bland de i kommunfullmäktige i
Fagersta respektive Norberg valda kommunala revisorerna.

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i
förbundsdirektionen.

Ersättare
Ersättare

V
L

Namn
Aneth Arvidsson
Staffan Strid

Helena Cederberg
Tobias Jarstorp

Revisor Skinnskatteberg
Revisor Fagersta
Revisor Norberg

C/9}

M
7

7

Sara Pettersson Ruyter
Vakant
Vakant

Uppdrag
Ledamot (ordf.)
Ledamot

Parti
S
M

/



Ski nnskati

TJANSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienummer 2018.0918.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 4
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Västmanland-Dalarna Lönenämnd 1+1
Nämnden består av fem (5) ledamöter och fem (ersättare) varav kommunerna vardera
utser en ledamot och en ersättare.

Nämnden ska ha en ordförande samt en första vice ordförande som Norbergs
kommunfullmäktige utser.

Uppdrag Parti Namn
Ledamot (KSO) S Lena Lovén-Roln

Ersättare (2:e vice ordf. KS) L Carina Sandor

Norra Västmanlands Samordningsförbund — NVSam 1÷1
Styrelsen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för
mandatperioden.

Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.

Försäkringskassan utser en revisor för statens räkning.

Landstinget utser en revisor. De sex kommunerna utser en gemensam revisor.
Den för kommunerna gemensamma revisorn väljs av Fagersta komrnunfullmäktige.

Uppdrag Parti Namn
Ledamot S Roger Ingvarsson

Ersättare L Elisabeth Åberg

Nominering till gemensam revisor M Sara Pettersson Ruyter



Ski nnskat
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 201 8-12-70
Diarienummer 2018.0918.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 5
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Gemensam Hjälpmedelsnämnd 1+1
Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Landstinget utser fem ledamöter och fem
ersättare och kommunerna utser varsin ledamot och varsin ersättare.

Landstingsfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande. Ordförande ska
nomineras från landstinget (landstingsstyrelsen) och vice ordförande ska nomineras av
kommunerna.

Uppdrag Parti Namn
Ledamot S Soili Raja-Aho

Ersättare L Anders Nordenbris

Region Västmanlands Strategiska Regionala Beredning 2
Den strategiska regionala beredningen är organisatoriskt knuten till regionstyrelsen.
Beredningen består av minst 25 ledamöter och kan som mest bestå av 30 ledamöter.

Varje kommun utser två ledamöter, där den ena ledamoten är kommunstyrelsens
ordförande och den andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen. Den
strategiska regionala beredningen har inga ersättare.

Uppdrag Parti Namn
Ledamot (KSO) S Lena Lovén-Rolén
Ledamot (2:e vice ordf. KS) L Carina Sndor

VafabMiljö Kommunalförbund 1÷1
Direktionen ska bestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en
ersättare från varje medlem. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina
ledamöter ordförande och två vice ordförande. Ordförandeposten ska innehas av
Västerås kommun.

Uppdrag Parti Namn
Ledamot i direktionen $ Pentti Lahtinen
Ersättare i direktionen M Bo Öberg

1’
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienummer 2018.0918.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 6
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Kommunfullmäktiges val till externa
uppdrag
Uppdragen gäller för tiden 2019-01-01 till och med 2022-12-31 om inte annat anges.

Ekomuseum Bergslagen

Uppdrag Parti Namn
Ledamot i styrelsen V Gunlög Olsson
Ersättare i styrelsen L Anders Nordenbris

Ombud till stämman S Helena Öling
Ersättare till stämman M Peter Kvist

Representant i valberedningen S Helena Öling
Varje betalande kommun har 1 plats

Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF AB)

Uppdrag Parti Namn
Ombud till stämman C Helena Norrby
Ersättare till stämman S Lars Andersson

Ledamot i styrelsen M Pernilla Danielsson
KF nominerar ledamot till styrelsen

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman S Lena Lovén-Rolén
Ersättare till årsstämman L Carina Sändor

God man fastighetsbildning tätort

Uppdrag Parti Namn
God man $ Charlotte Jansson
God man M Peter Kvist



Skinn ePs
kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienummer 2018.0918.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 7
Sektor/Avdelning: Personal och kansli

God man fastighetsbildning jordbruk

Uppdrag Parti Namn
God man C Rolf Andersson
God man S Vakant
God man M Björn Eijre

Kommuninvest

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman $ Lena Lovén-Rolén
Ersättare till årsstämman L Tobias Jarstorp

Ledamot i styrelsen L Carina Sndor
KF nominerar ledamot till styrelsen

Mälardaisrådet 2+2

Uppdrag Parti Namn
Ledamot till rådsmötet S Helena Oling
Ersättare (personlig) S Lena Lovén-Rolén

Ledamot till rådsmötet M Pernilla Danielsson
Ersättare (personlig) L Carina Sandor

SmåKoms Vänförening

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämrnan $ Lena Lovén-Rolén
Ersättare till årsstämrnan L Carina Sändor

mera AB

Uppdrag Parti Namn
Ombud till ägarråd $ Helena Oling
Ersättare till ägarråd $ Lena Lovén-Rolén

Ombud till bolagsstämma M Bo Öberg
Ersättare till bolagsstämma M Pernilla Danielsson



Skinnskati

TJANSTESKRIVELSE
Datum 2018-12-10
Diarienummer 2018.0918.101

Handläggare: Johan Boklund Mottagare: KF Sid. 8Sektor/Avdelning: Personal och kansli

Stiftelsen Skog och Trä

Uppdrag Parti Namn
Ledamot S Pentti Lalitinen
Ledamot C Rolf Andersson, Snaggen

Ersättare S Lena Lovén-Rolén
Ersättare L Kjell Andersson

Vattenförbundet Arbogaån

Uppdrag Parti Namn
Ombud till årsstämman 5 Helena Nykänen
Ersättare till årsstämman SD Vesa Koskelainen

Vattenförbundet Hedstömmen
Kommunfullmäktige nominerar ordförande till styrelsen då kommunen är säte för
förbundet

Uppdrag Parti Namn
Ordförande i styrelsen 5 Vakant
Ombud till årsstämman 5 Vakant
Ersättare till årsstämman M Angelique Nyström
KF nominerar ordförande till styrelsen

VK-Västmanlands Kommuner 2+2
Ombud till förbundsmötet utses av medlemmarnas kommunfullmäktige. Kommunerna
utser ett ombud per påbörjat 4000-tal invånare vid ingången av det år då allmänna val
till kommunfullmäktige senast ägt rum. För ombud utses ersättare.

Styrelsen väljs vid det ordinarie förbundsmötet som äger rum året efter det att allmänna
val till kommunfullmäktige ägt rum. Styrelsens sammansättning ska utgöras av två
ledamöter från varje medlemskornmun. Ordinarie ledamot ska vara varje
medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare ska vara ledande
oppositionsföreträdaren.

Uppdrag Parti Nanm

Ombud till förbundsmötet 5 Helena Öling
Ombud till förbundsmötet M Pernilla Danielsson

Ersättare till förbundsmötet 5 Pentti Lahtinen
Ersättare till förbundsmötet L Anders Nordenbris
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Handläggare: Johan Boklund
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Västmanlands Luftvårdsförbund
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Skinnskattebergs kommun
2018 —12— 06
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Motion angående FÅTT, Från Återbruk Till Träslöjd.
Att ta tillvara på och återanvända ser vi Sverigedemokrater självklart
som ett steg i rätt riktning för att klättra högre på avfalistrappan.

Följande ordning skall följas:

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering.
2. Återanvnd.
3. Återvinn material.
4. Utvinn energi genom förbririning.
5. Deponera, det vill säga lägga på soptipp.

Gammalt virke kan få nytt liv, genom att samla upp spillvirke på Återbmket som
sedan eleverna på Klockarbergsskolan kan skapa nya saker av, exempelvis
fågelholkar, leksaker, mindre hyllor mm.

VafabMiljö Kommunalförbund har idag samarbete med en skola i Västerås med
insamling av spillvirke som levereras av kommunens personal till träslöj den på
skolan.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på:

-Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige uppdrar åt Skinnskaftebergs
kommun att ansvarig tjänsteman kontaktar verksamhetsutvecklare
Gunnar Weiring på VafabMiljö KommunaWörbund att snarast se över
möjligheterna att komma igång med detta projekt.

-Att ärendet bereds skyndsamt då vi inte kan se några särskilda problem
eller svårigheter med att komma igång med projektet.

Skinnskatteberg den 6 december 2018

Ewa Olsson 3ergstedt, Sverigedemokraterna Skinnskafteberg
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Motion angående valurnan 1 kommunfullmäktigesalen.

Vi Sverigedemokrater tycker att valurnan som 1 dagsläget är en
papperskorg ser lite tråkig ut och passar inte särskilt bra för
ändamålet, att lägga röstsedlar till valärenden 1 kommunfullmäktige.

Vi föreslår därför att en ny valurna för ändamålet införskaffas.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi på att:

-Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige uppdrar åt ansvarig
tjänsteman att införskaffa en trevligare valurna till
kommunfullmäktigesalen.

Skinnskatteberg den 6 december 2018

Ewa Olsson Bergstedt, Sverigedemokraterna Skinnskatteberg


