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§ 223 Dnr2017.1122.101

Bredbandsutbyggnaden i Skinnskattebergs kommun —

information

Den 1juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett
samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla
ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala
arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för att väcka intresse och
svara på frågor om den nya generationens nät. Redogörelse över bredbandsutbyggnaden i
Skinnskaffebergs kommun finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-08-23, § 76, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag, 20 17-09-12, § 143,
att godkänna informationen
g lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-10-18, § 119, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-1 1-07, § 192,
att godkänna informationen
att lägga informationen till handlingarna

Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 141 föreslå kommunstyrelsen
godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Projektsamordnaren föredrar ärendet. Projektsamordnaren redogör för den planerade
delkontrollen av gräv- och markarbeten samt fiber.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Christine Bagger (V), Roger Ingvarsson (S), Rolf
Andersson (C) och Angelique Nyström (L).

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 223 forts.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att godkänna informationen

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 224 Dnr2017.1509.101

Ekonomisk uppföljning per 201 7-1 0-31

Ekonomisk uppföljning per 2017-10-3 1 har upprättats och ska godkännas av
kommunstyrelsen. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-1 1-22, § 142,
att förvaltningen får i uppdrag att klargöra när Fäma lekplats blir klar
att förvaltningen får i uppdrag att klargöra kostnaderna för skolskjuts inom sektor barn-
och utbildning
att förvaltningen far i uppdrag att klargöra och förtydliga kostnaderna för försörjningsstöd
och äldreomsorgen
att notera till protokollet att ledningsutskottet ser positivt på att redan upparbetade
kostnader gällande multisportarenan faktureras i år samt att förvaltningen återkommer med
förslag på hur fmansieringen för färdigställande av multisportarenan år 2018 kan lösas

Ledningsutskottet beslutade 20 17-11-22, § 142, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna
att de viktigaste åtgärderna att vidtaga för sektorerna är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingsplan om prognosen ändras

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Angelique Nyström (L), Lena Lovén-Rolén (S) och
Aneth Arvidsson (S).

Kommunchefen yttrar sig och anför att förvaltningen behöver utreda försöijningsstödet
och äldreomsorgen ytterligare.

Kommunstyrelsen enas om att notera till protokollet att förvaltningen får i uppdrag att
uppdatera redogörelsen för reformutrymmet för år 2017.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskoftets förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 224 forts.

att lägga informationen till handlingarna

de viktigaste åtgärderna att vidtaga för sektorerna är att följa utvecklingen och
förbereda en handlingspian om prognosen ändras

Sammanträdet ajoumeras för träff med revisionen.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 225 Dnr2017.0376.101

Svar på medborgarförslag angående anläggande av konstfrusen
skridskoplan

Förvaltningen har utrett frågan gällande en konstfrusen skridskoplan som återremitterats
från kommunstyrelsen 2017-10-10, § 181. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling 1 ärendet
Kommunfullmäktige beslutar 20 17-04-24, § 39
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Tekniska utskottet beslutade 20 17-09-25, § 91 föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget på grund av avsaknad av finansiering

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10, § 181
g ärendet ska återremifteras till förvaltningen enligt Aneth Arvidssons (5) yrkande:
återremiss av ärendet och föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten
med ett samarbete med Systemairhallen då deras uppvärmning av hallen kan ge kyla till en
konstfrusen skridskoplan. Utreda möjligheten att samarbeta med någon idrottsförening för
skötsel, att utreda kostnad för skötsel i egen regi samt att återkomma med en
kostnadsberäkriing för de olika alternativen.

Tekniska utskottet beslutade 2017-11-23, § 113, föreslå kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget

Utredningsingenjören föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (5), Lena Lovén-Rolén (S),
Christine Bagger (V), Roger Ingvarsson (5) och Staffan Strid (M).

En ingående diskussion sker.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

c4W
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§ 225 forts.

avslå medborgarförslaget

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 226 Dnr2017.1309.634

Svar på skrivelse från Finska föreningen

En skrivelse har inkommit från Finska föreningen gällande hanteringen av statsbidraget för
Finska förvaltningsområdet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 151, föreslå kommunstyrelsen
att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besvara brevet från Finska föreningen
utifrån upprättad tjänsteskrivelse
att förvaltningen får i uppdrag all åstadkomma en överenskommelse med Finska
föreningen kring hur samverkan inom minoritetsarbetet ska hanteras

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Christine Bagger (V),
Elisabeth Åberg (L), Birgit Barchiesi (SD), Aneth Arvidsson (S) och Angelique Nyström
(L).

Elisabeth Åberg (L) anför att Skinnskaftebergs kommun behöver en samordnare för det
finska förvaltningsområdet för att det ska bli någon verksamhet samt att arbetet består i all
implantera det finska språket i den kommunala verksamheten.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

all kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besvara brevet från Finska föreningen
utifrån upprättad tj änsteskrivelse

att förvaltningen får i uppdrag att åstadkomma en överenskommelse med Finska
föreningen kring hur samverkan inom minoritetsarbetet ska hanteras

Juste, andes si . Utdragsbestyrkande

H1
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§227 Dnr2017.

Preliminär tidsplan för budgetberedningen 2018 inför budget år
2019

Preliminär tidsplan för budgetberedningen 2018 inför budget år 2019 har upprättats.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-1 1-22, § 150, föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättat förslag till preliminär tidsplan för budgetberedningen 2018 inför budget
år 2019

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Lena Lovén-Rolén (S), Christine Bagger (V),
Elisabeth Åberg (L), Tobias Jarstorp (L), Roger Ingvarsson (S), Helena Norrby (C),
Angelique Nyström (L) och Aneth Arvidsson (S).

Carina Sändor (L) yttrar sig och anför att tidsplanen är preliminär och kan komma att
ändras efter det att SKL har publicerat sin Ekonomikalender för år 2018. Detta så att
budgetberedningen år 2018 inför budget år 2019 matchar SKL: s prognoser.

En ingående diskussion sker.

Kommunchefen yttrar sig och anför vikten av att kommunstyrelsen håller isär
uppsiktsplilden och budgetarbetet.

Carina Séndor (L) yrkar att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden bjuds in till budgetberedningens sammanträde 2018-05-02 till 2018-05-
03 då verksamhetemas strategiska plan presenteras.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till preliminär tidsplan för budgetberedningen 2018 inför budget
år 2019

Justejandes sjgn. Utdragsbestyrkande
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§ 227 forts.

att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och miljö och byggnadsnämnden bjuds in till
budgetberedningens sammanträde 20 18-05-02 till 2018-05-03 då verksamhetemas
strategiska plan presenteras

att förvaltningen får i uppdrag att revidera preliminär tidsplan för budgetberedning 2018
inför budget år 2019 utifrån antagen sammanträdesplan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
‘
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§ 228 Dnr 2017.1203.008

Ansökan om verksamhetsstöd för år 2018 från Brottsofferjouren
Västmanland

En ansökan om verksamhets stöd för år 2018 har inkommit från Brottsoffeijouren
Västmanland.

Observera att ansökan inte innehåller en fast summa för verksamhetsstöd för år 2018.
Förvaltningen har varit i kontakt med verksamhetsledare Carolina Nässing per telefon.
Brottsofferjouren låter meddela att de för år 2018 ansöker om samma summa som för år
2017 eller högre. Är 2017 beviljades Brottsofferjouren 25 000 kronor i verksamhetsstöd.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 146,
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar att Brottsofferjouren Västmanland beviljas 25 000 kronor i
verksamhetsstöd för år 2018.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att Brottsoffeijouren Västmanland beviljas 25 000 kronor i verksamhetsstöd för år 2018
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§ 229 Dnr2017.1lOl.10l

Miljöpris och miljöstipendium år 2017

Miljöpriset utdelas årligen för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska
leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller
hälsofarlig verksamhet. Detta genom exempelvis information, undervisning
produktutveckling eller ett aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Milj östipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är
förkovran i milj öfrågor. Kommunstyrelsen är huvudman för verksamheten. Prissumman
för år 2017 är 10 800 kronor. Sista ansökningsdag var den 6 november år 2017. Tre
nomineringar har inkommit. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 145, föreslå kommunstyrelsen
att kommunstyrelsen avstår från att dela ut miljöpris och miljöstipendium år 2017 då det
inte inkommit nomineringar som faller inom stadgarna

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag

att kommunstyrelsen avstår från att dela ut milj öpns och milj östipendium år 2017 då det
inte inkommit nominenngar som faller inom stadgarna

Juste andes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 230 Dnr2017.1303.106

Delårsrapport per 201 7-08-31 för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

Delårsbokslut per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund har upprättats
och ska godkännas av kommunfullmäktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 20 17-11-22, § 144, föreslå kommunfullmäktige
g godkänna delårsrapport per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

notera revisoremas synpunkter

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Sändor (L) och Staffan Strid (M).

Kommunchefen yttrar sig och anför att den stora frågan i dagsläget rent ekonomiskt för
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, är hur underskottet för år 2017 ska
fördelas mellan medlemskommunema. Förvaltningen kommer att göra en bokning i
årsbokslutet för år 2017.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att godkänna delårsrapport per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

att notera revisoremas synpunkter

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

‘34%
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§ 231 Dnr: 2017.1350.106

Norra Västmanlands samordningsförbund- delårsrapport jan-aug
2017

Norra Västmanlands samordningsförbund har inkommit med en delårsrapport för perioden
januari till augusti 2017. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-11-20, § 213, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Elisabeth Åberg (L), Roger Ingvarsson (S) och
Helena Norrby (C).

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att samordnaren för Norra Västmanlands
Utbildningsförbund ska bjudas in till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i april år
2018.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att godkänna rapporten

lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 232 2017.1185.101

Revidering av beslut gällande 18- åringar i asylprocess

Kommunstyrelsen har den 10 oktober 2017, § 175 fattat beslut om att låta 1$- åringar i
asylprocess stanna kvar i kommunen tills det att ett slutligt beslut om avslag fattas.
Beslutet sa också att de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning inte
har rätt att stanna i kommunen utan överlämnas till Migrationsverket. Kommunstyrelsens
presidium har nu återremitterat delar av ärendet till vård- och å att hantera den del av
beslutet som handlar om de ungdomar som skrivits upp i ålder till 18 år eller ålder. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2017-10-06 § 181 föreslå kommunstyrelsen
g ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få
stanna kvar på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet beslut om
avslag alternativt permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
att medel för 2017 tas inom ram
att för finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare
uppbokade pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket
att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning
g paragrafen direktjusteras
att beslutet gäller till och med den 31/12 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10, § 175
g ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få
stanna kvar på Skmnnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet beslut om
avslag alternativt permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
att medel för 2017 tas inom ram

för finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare
uppbokade pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket
att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning
g paragrafen direktjusteras 2017-10-10 klockan 10.00
att beslutet gäller till och med den 31/12 2018

Vård-och omsorgsutskottet beslutade 2017-12-11 § 226 föreslå kommunstyrelsen
att inte revidera tidigare beslut (KS 20 17-10-10, § 175) gällande 18-ånngar i asylprocess

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

Justeiandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 232 forts.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Roger Ingvarsson (5), Elisabeth
Åberg (L), Lena Lovén-Rolén (S), Christine Bagger (V), Angelique Nyström (L) och
Bertil Skog (MP).

Elisabeth Åberg (L) yrkar g kommunstyrelsens beslut från 2017-10-10, § 175, revideras
genom att fjärde att-satsen i urspnmgsbeslutet: att beslutet inte gäller de ungdomar som
blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning stryks.

Elisabeth Åberg (L) anför att de ungdomar som blir åldersuppskrivna trots
åldersuppskrivningen inte är vuxna samt att Skinnskattebergs kommun ska visa att vi tar
hand om de här människorna.

Sektorchefen för vård och omsorg och kommunchefen yttrar sig.

Kommunchefen anför att en svensk myndighet har utövat myndighet samt att
förvaltningen behöver principer att förhålla sig till.

En ingående diskussion sker.

Christine Bagger (V) och Bertil Skog (MP) yrkar bifall till Elisabeth Åbergs (L) yrkande.

Roger Ingvarsson (S) anför att Sldnnskattebergs kommun inte kan gå emot en myndighet
samt att likabehandlingsprincipen ska gälla.

Roger Ingvarsson (5) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag.

Sammanträdet ajoumeras för överläggningar.

Sammanträdet återupptas.

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.

Ordföranden ställer proposition på vård- och omsorgsutskoftets förslag inte
revidera tidigare beslut (KS 2017-10-10, § 175) gällande 18-ånngar i asylprocess mot
Elisabeth Åbergs (L) yrkande att kommunstyrelsens beslut från 2017-10-10, § 175,
revideras genom att fjärde att-satsen i ursprungsbeslutet: att beslutet inte gäller de
ungdomar som blir 1$ år eller äldre genom åldersuppskrivning stryks och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt vård- och omsorgsutskottets förslag.

Juste.randes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattbis
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 332

§ 232 forts.

Votering begärs och verkstä]]s genom handuppräckning.

Voteringen utfaller så att vård- och omsorgsutskottets förslag får 10 röster och Elisabeth
Åbergs (L) förslag far 4 röster. En (1) ledamot avstod från att rösta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag.

Elisabeth Åberg (L), Christine Bagger (V) och Bertil Skog (MP reserverar sig till förmån
för Elisabeth Åbergs (L) yrkande.

Carina Så.ndor (L) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag

att inte revidera tidigare beslut (KS 2017-10-10, § 175) gällande 18-åringar i asylprocess

Justrandes sign. Utdragsbestyrkande



SkinnskattebeI
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 333

§233 Dnr:2017.1185.101

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som
fyller 18 år

Beslut fattades av kommunstyrelsen 2017-10-10, § 175 om att låta ensamkommande 18-
åringar i asylprocess stanna kvar i Skinnskattebergs kommuns. Förvaltningen har arbetat
fram riktlinjer utifrån detta beslut. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 17-10-06 § 181 föreslå kommunstyrelsen
att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få
stanna kvar på Skinnskatteberg kommuns boende tills de fått lagakraftvunnet beslut om
avslag alternativt permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
att medel för 2017 tas inom ram
att för finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare
uppbokade pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket

beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning
paragrafen direktjusteras

att beslutet gäller till och med den 31/12 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10, § 175
att ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och befinner sig i asylprocessen ska få
stanna kvar på Skmnnskatteberg komrnuns boende tills de fatt lagakrafivunnet beslut om
avslag alternativt permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd
att medel för 2017 tas inom ram

för finansiering uppgående till maximalt 1 037 500 kr för 2018 använda tidigare
uppbokade pengar för tidigare erhållna bidrag från Migrationsverket
att beslutet inte gäller de ungdomar som blir 18 år eller äldre genom åldersuppskrivning
att paragrafen direktjusteras 2017-10-10 Mockan 10.00
beslutet gäller till och med den 3 1/12 2018

Vård- och omsorgsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen
att anta upprättade riktlinjer för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18
ar

Carina Sändor (L) föredrar ärendet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnskattebtf
kfnun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 334

§ 233 forts.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C), Bo Öberg (M) och Angelique
Nyström (L).

Helena Norrby (C) 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

att anta upprättade riktlinjer för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18
ar

Elisabeth Åberg (L), Christine Bagger (V) och Bertil Skog (MP) avstår från att delta i
beslutet.



Skinnskattebfs
irun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 335

§ 234 Dnr: 2017.1323.779

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna
i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning
från hälso- och sjukvården

Den 1januari 2018 träder Lag (20 17:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård i kraft. En överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland finns upprättad. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 20 17-11-20, § 211, föreslå kommunfullmäktige

anta uppräftad överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan förtrygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvården
att överenskommelsen skall börja gälla från och med 2018-01-01

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Helena Norrby (C) och Aneth Arvidsson (S).

Sektorchefen för vård- och omsorg yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskoftets förslag föreslå
kommunfullmäktige

att anta upprättad överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvården

g överenskommelsen skall börja gälla från och med 2018-01-01

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande

¶/J)ftr



Skinnskatebei
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 336

§235 Dnr:2017.1361.101

Rätten till heltid möjlighet till deltid — rapport

En skriftlig rapport över hittills genomfört arbete finns sammanställd. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns uppräftad.

Tidigare behandling av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-16, § $9
g anslå 1200000 kr till införandet av rätt till heltid, möjlighet till deltid. Första halvåret
2016 inventering av hur stort intresset är och andra halvan 2016 eventuellt inköp av
bemanningssystem och utbildning samt bemanning

Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-11-20, § 210, föreslå kommunstyrelsen
godkänna rapporten

att lägga rapporten till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (5), Bo Öberg (M), Lena Lovén
Rolén (S), Laila Kvarneå (L) och Christine Bagger (V).

Sektorchefen för vård- och omsorg yttrar sig.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskoftets förslag

g godkänna rapporten

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
/c’slf



Skinnse
sI1inufl Sammanträdesprotokol 1

Kommunstyrelsen 20 17-12-12 Sid. 337

§ 236 Dnr 2017.1340.605

Interkommunala avgifter och friskoleavgifter år 2018

Sektor barn och utbildnings budget för år 2018 ligger till grund för beräkningen av
ersättning till fristående- och kommunala förskolor samt grundskolor. Huvudprincipen är
att kommunen ska ge ersättning till fristående och kommunala förskolor samt grundskolor
på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskolan och
grundskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 81, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna föreslagna ersättningsbelopp gällande interkommunala avgifter och
friskoleavgifter för 2018
att ersättningsbeloppen kan komma att justeras utifrån fastställd budget 2018

Carina Sindor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L) och Aneth Arvidsson (S).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskoftets förslag

att godkänna föreslagna ersättningsbelopp gällande interkommunala avgifter och
friskoleavgifter för 2018



Skinnskasbs
iW13iun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 338

§ 237 Dnr2017.1370.101

Erbjudande av förskoleplats - Information

Skinnskattebergs kommun har haft som praxis att pnontera det kortaste geografiska
avståndet mellan barnets hem och förskoleplats om så önskas. Under vårterminen kan
förvaltningen temporärt under en period behöva göra avsteg från den gällande praxis. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 80, föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar Carina Såndor (L), Tobias Jarstorp (L) och Christine Bagger (V).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

CS ‘r



Skinnskttef
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 339

§ 238 Dnr2017.1368.101

Förskoleplats vid växelvis boende

1 Skinnskaftebergs kommun är kommunstyrelsen huvudman för skola, ffirskola och
ffitidshem. Därmed vill förvaltningen att huvudmannen fastställer att förskolebarn som bor
växelvis hos sina föräldrar, folkbokförda i olika kommuner, inte ska erbjudas att få gå
växelvis i de olika kommunernas förskoleverksamhet. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 82, föreslå kommunstyrelsen
att växelvis boende inte föreligger som särskilda skäl vid placering i förskoleverksamhet
g barn som redan har och har erhållit en placering inom kommunens förskoleverksamhet
med växelvis boende, får kvarstå sin placering tills den dag då barnet slutar förskolan, eller
att barnets follcbokföringsadress ändras

Carina Såndor (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Bo Öberg (M), Eva Anderberg (5), Aneth Arvidsson
(5), Solveigh Hammarström (L), Christine Bagger (V), Tobias Jarstorp (L), Laila Kvameå
(L), Lena Lovén-Rolén (S), Birgit Barchiesi (SD) och Angelique Nyström (L).

Sektorchefen för barn- och utbildning yttrar sig.

Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskoftets förslag

växelvis boende inte föreligger som särskilda skäl vid placering i förskoleverksamhet

att barn som redan har och har erhållit en placering inom kommunens förskoleverksamhet
med växelvis boende, fr kvarstå sin placering tills den dag då barnet slutar firskolan, eller
att barnets follcbokföringsadress ändras

Jutandes spj Utdragsbestyrkande



Skinnskatebs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 340

§ 23$ forts.

Carina Såndor (L), Christine Bagger (V) och Helena Norrby (C) avstår från att delta i
beslutet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
SL



SkinnskattebFs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 341

§239 Dnr2017.1366.101

Kvalitetsrapport - Förskola

Kommunstyrelsen ges en kort redovisning av förskolans kvalitetsrapport för
verksamhetsåret 2016/2017.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskoftet beslutade 20 17-1 1-2 1, § 83, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förskolans kvalitetsrapport 2016/2017
att lägga rapporten till handlingarna

Sektorchefen för barn- och utbildning föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (L), Aneth Arvidsson (S) och Tobias Jarstorp (L).

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att godkänna förskolans kvalitetsrapport 2016/2017

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes ign. Utdragsbestyrkande

s’1 /



Skinnskattbs
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 342

§ 240 Dnr2017.1364.101

Kvalitetsrapport - Fritidshem

Kommunstyrelsen ges en kort redovisning av fritidshemmets kvalitetsrapport för
verksamhetsåret 2016/2017.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 83 föreslå kommunstyrelsen
att godkänna fritidshemmets kvalitetsrapport 2016/2017
att lägga rapporten till handlingarna

Rektorn föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (S) och Lena Lovén-Rolén (S).

Sektorchefen för barn- och utbildning yttrar sig.

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Aneth
Arvidsson (5) yrkar vidare att kommunstyrelsen noterar till protokollet att målbeskrivning
och mått kopplade till aktiviteter inom verksamheten under året 2016/2017 saknas samt att
till framtida rapporter ska Iokalfrågan belysas.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna fritidshemmets kvalitetsrapport 2016/2017

att lägga rapporten till handlingarna

att kommunstyrelsen noterar till protokollet att målbeskrivning och mått kopplade till
aktiviteter inom verksamheten under året 2016/2017 saknas samt att till framtida rapporter
ska lokalfrågan belysas

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsktteb
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 20 17-12-12 Sid. 343

§ 241 Dnr2017.1365.101

Kvalitetsrapport - Grundskola

Kommunstyrelsen ges en kort redovisning av grundskolans kvalitetsrapport för
verksamhetsåret 2016/2017.

Tidigare behandling av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 84, föreslå kommunstyrelsen
att godkänna grundskolans kvalitetsrapport 2016/20 17
att lägga rapporten till handlingarna

Rektorn föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (L), Aneth Arvidsson (S), Angelique Nyström (L) och
Lena Lovén-Rolén (5).

Seldorchefen för barn- och utbildning yttrar sig.

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till barn och utbildningsutskottets förslag. Aneth
Arvidsson (S) yrkar vidare kommunstyrelsen noterar till protokollet att målbeskrivning
och mått kopplade till aktiviteter inom verksamheten under året 2016/2017 saknas samt att
till framtida rapporter ska lokaifrågan belysas.

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

Kommunstyrelsen beslutar

godkänna grundskolans kvalitetsrapport 2016/2017

lägga rapporten till handlingarna

4 kommunstyrelsen noterar till protokollet att målbeskrivning och mått kopplade till
aktiviteter inom verksamheten under året 2016/2017 saknas samt att till framtida rapporter
ska lokalfrågan belysas

Justerandes sgn. Utdragsbestyrkande
gLr



Skinnskttebergs
könun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 344

§ 242 Dnr2017.0556.600

Information till huvudman från sektor barn och utbildning

Ordföranden ger utskottet aktuell information om eventuell kränkande behandling på
grundskola, förskola och ffitidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 17-08-22, § 47

notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 17-09-19, § 57
att notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-10-17, § 70
notera informationen till protokollet

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 79, föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Sektorchefen för barn- och utbildning föredrar ärendet. Fem rapporter har upprättats. Ett
ärende utreds vidare. Ett ärende är uppföljt och avslutat.

1 ärendet yttrar sig Carina Såndor (1).

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

Kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsutskottets förslag

att notera informationen till protokollet

Justerandes sgn. Utdragsbestyrkande



Skinnskattels
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 345

§ 243

Förberedelse, genomförande och återkoppling för sammanträden
och beredningar med samverkansorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04, §
188 och reviderad av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 69, § 19 Samverkansorgan, är
kommunens samverkansorgan Norra Västmanlands Utbildningsförbund, N\1U, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnänmd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetspian,
mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt.
Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt ska inhämtas
eller ej.

Förtroendevalda representanter i Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, Norra
Västmanlands Samordningsförbund, gemensam Hjälpmedelsnämnd samt Västmanland-
Dalarna Lönenämnd ska i ärenden där budget, verksamhetspian, mål samt tidigare beslut ej
ger vägledning inhämta Skinnskaftebergs kommuns ståndpunkt från kommunstyrelsen.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samverkansorgan ska skrifiligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande kommunstyrelsesammanträde. Återrapporteringen ska
innefatta ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

1 ärendet yttrar sig Carina S.ndor (1).

Carina Såndor (L) rapporterar från sammanträde med Region Västmanlands Strategiska
regionala beredning 2017-12-01.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandeH



Skinnskattebergs
mun Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 346

§ 244

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Carina Såndor (L) rapporterar all kommunstyrelsen fått en inbjudan från Region
Västmanland till en presentation av hälsoläget i Skinnskallebergs kommun 20 18-02-20.

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

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 347

§ 245 Dnr2017.1472.002

Delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut har inkommit och upprättats enligt förteckning.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Nr Namn Datum ItU Åtg.kod
Rubrik Handläggare

1 2017-12-05 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
A8
Yttrande gällande utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018
Beslut 171120

CS (CARINA SANDOR)

2 2017-12-05 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Al
Bidrag till föreningar
Beslut 170908
Bidrag till studieförbund har delats ut SH (Staffan Bergman)

3 2017-12-05 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 25
Beslut i fråga om ansökan hos länsrätt om vård enligt LVM
Beslut 171001-171031
1 beslut tagits om att jml Il § LVM ansöka hos länsrätt om vård enligt
LVM av socialutskottet TIS (TARJA ISOMÄKI)

4 2017-12-05 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 26
Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande av missbrukare
Beslut 171001-171031
1 beslut om att jml 13 LVM omedelbart omhändertaga missbrukare av
socialutskottet TIS (TARJA ISOMÄKI)

5 2017-12-05 fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 34
Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
Beslut 171001-171031
78 beslut att bevilja bistånd
18 beslut att avslå bistånd
1 beslut att avslå bistånd
1 beslut att bevilja bistånd TIS (TARJA ISOMÄKI)

6 2017-12-05 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 35
Beslut om försörjningsstöd i form av förmedlingsmedel
Beslut 171001-171031
1 beslut jml 4 kap 1 § Sol att avsluta bistånd i form av förmedling av
egna medel

TIS (TARJA ISOMÄKI)

7 2017-12-06 Fl DELB (DELEGATIONSBESLUT)
S0C45
Beslut i fråga om upphörane av bistånd till barn och ungdom i form av
vård i familjehemfllvb-hem
Beslut 171001-171031
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta bistånd i form av vård i hem för
vård eller i familj ehem TIS (TARJA ISOMÄKI)

8 2017-12-06 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 53
Beslut ifråga om vistelse på hem för vård eller boende (vuxna)
Beslut 171001-171031
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja vitelse på hem för vård eller L
boende
2 beslut jml 4 kap 1 § SoL att avsluta vistelse på hem för vård eller 7’Å



boende TIS (TARJA ISOMÄKI)

9 2017-12-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 61
Beslut i frågan om att inleda utredning (vuxna)

Beslut 171001-171031
9 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inleda utredning av ekonomiskt bistånd
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att inleda utredning av vuxen TIS (TARJA ISOMÄKI)

10 2017-12-06 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 62
Beslut i frågan om att utredning inte skall inledas eller att inledd
utredning skall läggas ned (vuxna och barn)
Beslut 171001-171031
7 beslut jml 11 kap 1 § SoL att inte inleda utredning
18 beslut jml Il kap 1 § SoL att inte inleda utredning IIS (TARJA ISOMÄKI)

11 2017-12-06 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 64
Beslut i frågan om utredning
Beslut 171001-171031
1 beslut jml 11 kap 1 § SoL
2 beslut jml 11 kap 1 § SoL
1 beslut jml 11 kap 1 § SoL
5 beslut jml 11 kap 1 § SoL TIS (TÄRJA ISOMÄKI)

12 2017-12-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
S0C75
Beslut om institutionsplacering för vuxna
Beslut 171001-171031
1 beslut jml 4 kap 1 § SoL att bevilja institutionsplacering för vuxna IIS (TARJA ISOMAKI)

13 2017-12-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC $5
Beslut i fråga om att inleda utredning LVM
Beslut 171001-171031
2 beslut jml 7 § LVM att besluta att inleda utredning om det finns skäl
för tvångsvård IIS (TARJA ISOMÄKI)

14 2017-12-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 101
Lämn ande av upplysningar FB 6:20
Beslut 171001-171031
1 upplysning lämnats jml 6 kap. 20 § FB inför interrimistiskt beslut i
tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge av
familjerättssekreterare TIS (TARJA ISOMÄK1)

15 2017-12-06 H DELB (DELEGATIONSBESLUT)
SOC 185
Dödsboanmälan
Beslut 171001-171031
1 beslut jml 20 kap $ a § ÄB om att dödsboanmälan inges TIS (TARJA ISOMÄKI)

16 2017-12-06 II DELB (DELEGATIONSBESLUT)
Vård- och omsorgsutskottet
Beslut 171120

§ 197 SOC2

§ 19$ SOC 2

§ 199 SOC2

§ 200 SOC2
§201S0C2

§ 202 SOC 33

§ 203 SOC
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§ 246

Delgivningar

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 928-950
Utkom från tryckeriet den 7 november 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 95 1-994
Utkom från tryckeriet den 14 november 2017

Svensk författningssamling
SFS 2017, Nr 995-1067
Utkom från tryckeriet den 21 november 2017

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,
läkemedel foikhälsa m.m.
HSLF-FS 2017:55 - HSLF-FS 2017:61
Utkom från tryckeriet den 10 oktober 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171002
Cirkulär 17:48
Sänkt premie för TGL-KL år 2018

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171110
Cirkulär 17:59
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunlctionärer som inte
fått försäkringsskydd enligt AGS_KL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171030
Cirkulär 17:51
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)
171114
Cirkulär 17:58
Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting (SKE)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
L 1t
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171113
Cirkulär 17:56
Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171115
Cirkulär 17:60
Hyreshöjning fr.o.m. den 1januari 2018 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
171101
Pressmeddelanden
Utmaningar kräver minskad statlig detalj styrning

Akademin för Cirkuskonstens bevarande i Sverige
171027
Skrivelse

Boverket
171103
Skrivelse — Bostadsmarknadsenkäten, Miljömålsenkäten och Plan-, bygg- och
tillsynsenheten 2018

Djurens parti
Skrivelse
Skippa smällande fyrverkerier vid nyår!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Inbjudan
Mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner

Region Västmanland, Strategisk regional beredning
171027
Protokoll

Skinnskattebergs kommun
171127
Barn- och utbildningsutskottet, protokoll 2017-11-21

Sldnnskattebergs kommun

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande



Skinnsktebes
Sammantradesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-12-12 Sid. 350

§ 246 forts.

171127
Vård- och omsorgsutskoftet, protokoll 2017-11-20

Skinnskattebergs kommun
171123
Tekniska utskottet, protokoll 2017-11-23

Skinnskattebergs kommun
171127
Ledningsutskottet, protokoll 2017-11-22

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§247 Dnr2017.

Övriga frågor

Angelique Nyström (L) ställer fråga om Skinnskattebergs kommuns arbete med de globala
milj ömålen.

Angelique Nyström (L) ställer fråga om styrdokument ffir avyttring av kommunens
ägodelar.

Angelique Nyström (L) ställer fråga om tomställda fastigheter.

Kommunchefen svarar på frågorna.

Justerandes sign. UtdragsbestyrkandeH i


