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Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset den 12 december 2017 kl. 12:15-12:30

Beslutande Carina Sändor (L), ordf. Lena Lovdn-Roldn (5) § 222
Helena Norrby (C), 1:e vice ordf. Aneth Arvidsson (5)
Angelique Nyström (L) § 222 Lars-Göran Fammc (5)
Elisabeth Åberg (L) Roger lngvarsson (S)
Solveig Hammarström (L) Christine Bagger (V)
Laila Kvarneå (L) Bertil Skog (MP)
Staffan Strid (M) Birgit Barchiesi (SD), tjänstgörande ers.
Tobias Jarstorp (L). tjänstgörande ers, § 221, Eva Anderberg (5) tjänstgörande ers. § 222
ej tjänstgörande ers. § 222
Rolf Andersson (C) tjänstgörande ers. § 221
ej tjänstgörande ers. § 222
Gunilla Persson (C) tjänstgörande ers. § 221
ej tjänstgörande ers. § 222

Övriga deltagare Bo Öberg (M), ej tjänstgörande ers.
Johan Mindelius. ekonom § 221
Maria Dillner, sektorchef vård och omsorg § 222
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare
Nima Poushin, kommunchef
Johan Boklund, kommunsekreterare

Utses att justera: StalTan Strid (tvl) och Lars-Göran Fammé (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen tisdagen den 12december kl. 13.30
Underskri [ter:

Sekreterare J1..E& Paragrafer
Joh’ Boklun § 221-222

Ordförande .&LW.
Carina Såndor

-J

Staffa Strid Lars-Göran Fammé

Anslagsbcvis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-12

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2017-12-13 anslags nedtagande 2018-01-05
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§221 Dnr2017.1372.l0l

Utdelning av stipendier år 2017

Landfiskal Pontus Nohre donerade medel i slutet på 1940-talet till tre stiftelser, Pontus
Nohre 110000 kronor, Pontus Nohre 1110 000 kronor och Pontus Nohre [II 26 700
kronor.

Stiftelse Pontus Nohre 1 ändamål är att utdela stipendier till elever folkbokförda
Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska
grundskolan. Stiftelse Pontus Nohre II ändamål är att utdela stipendier till elever
folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den
obligatoriska grundskolan.
Stiftelse Pontus Nohre III ändamål är att utdela stipendier till: elever folkbokförda i
Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska
grundskolan, stärka rikets försvar, främja barn eller ungdomsvård eller fostran och
utbildning, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt främja vetenskaplig
undervisning eller forskning.

Disponibla utdelningsbara medel för år 2017 är: Pontus Nohre 1,2271 kronor, Pontus
Nobre II. 188 725 kronor och Pontus Nohre III 384 400 kronor.

För att hälla stiftelsen skattefri enligt Pontus Nohres önskan krävs att minst 126 000 kronor
utdelas från Pontus Nohre II, och minst 369 000 kronor från Pontus Nohre III. Förslag till
utdelning av stipendier ur fonderna Pontus Nohres stiftelse fl och III finns upprättat i
bilaga. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-1 1-22, § 143
j förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbeta för an de elever som ansökt inom korrekt
tidsram men som inte skickat in studieintyg, har kompletterat sin ansökan med studieintyg
senast den 4 december

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 143, föreslå kommunstyrelsen
att utdelning av stipendier för år 2017 uppgående till 573 000 kronor fördelas enligt
följ ande:
- 245 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
- 45 000 kronor utdelas till Knäppmora AIK som hjälpmedel för anmälan till

innebandycuper
- 123 000 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
- 50 000 kronor utdelas till lUockarbergsskolan för studieresa till Auschwitz

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 221 forts.

- 55 000 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
- 55 000 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan
att Klockarbergsskolan beviljas utdelning under förutsättning att de inkommer med
redovisning från föregående resa senast den 15december.

Angelique Nyström (L), Lena Lovén-Rolén (S) och Eva Anderberg (S) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning eller beslut i detta ärende.

Carina SSndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Roger Ingvarsson (S) och Rolf Andersson (C).

Carina Sändor (L) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med följande
ändringsyrkanden:
- att 255 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
- att 113 000 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
- notera till protokollet att }Uockarbergsskolan inkommit med redovisning från

föregående resa

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

Kommunstyrelsen beslutar

utdelning av stipendier för år 2017 uppgående till 573 000 kronor fördelas enligt
följande:
- 255 000 kronor utdelas till elever enligt upprättat förslag
- 45 000 kronor utdelas till Knäppmora A1K som hjälpmedel för anmälan till

innebandycuper
- 113 000 kronor utdelas till Skogsmästarskolan, SLU
- 50 000 kronor utdelas till IUockarbergsskolan för studieresa till Auschwitz
- 55 000 kronor utdelas till PRO Skinnskatteberg
- 55 000 kronor utdelas till PRO Riddarhyttan
- att notera till protokollet att fUockarbergsskolan inkommit med redovisning från

föregående resa

att ärendet direktjusteras

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandecH
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§ 222 Dnr2017.1453.10l

Extra ekonomiskt bistånd till barnfamiljer i samband med jul

Vård- och omsorgsutskottet beslutade i december år 2011 att barnfamiljer som uppburit
försörjningsstöd, under minst 6 månader, skulle få extra ekonomiskt bistånd i samband
med jul. En så kallad julpeng. Beloppet har varit oförändrat sedan år 2011 och det finns ett
behov av att justera ersättningsnivån. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-12-31, § 224, föreslå kommunstyrelsen
g höja beloppet till 448 kr per barn vid stadigvarande boende hos ena föräldern. Vid
växelvis boende reduceras beloppet till 224 kr per barn i samband med jul uppburit
försörjningsstöd under minst 6 månader. Barnet ska inte vara äldre än 15 år.
41 reglera beloppet årligen med 1 % av prisbasbeloppet tills annat beslut fattas
att finansiering sker inom ram
att ärendet direktjusteras

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sandor (L), Roger Ingvarsson (5), Eva Anderberg (5), Helena
Norrby (C), Laila Kvarneå (L), Lena Lovén-Rolén (S) och Elisabeth Åberg (L).

Eva Anderberg (5) ställer fråga om försörjningsstöd.

Kommunchefen yttrar sig och redogör för att det rör sig om sex månader under ett år.

Lena Lovén-Rolén (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

41 höja beloppet till 448 kr per barn vid stadigvarande boende hos ena föräldern. Vid
växelvis boende reduceras beloppet till 224 kr per barn i samband med ju] uppburit
försörjningsstöd under minst 6 månader. Barnet ska inte vara äldre än 15 år.

41 reglera beloppet årligen med 1 % av prisbasbeloppet tills annat beslut fattas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 222 forts.

att finansiering sker inom ram

g ärendet direktjusteras

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


